
ΠΡΟΣΘΗΚΗ -ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

στο σχέδιο νόμου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

με τίτλο

Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την

ψηψιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοΙού 0νΙο-19 στις ρυθμίσεις των

άρθρων Ι έως και 17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98 έως και 109 του ν. 4611/2019 και

στον ν. 4469/2017 - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 291 του ν. 4738/2020

Στο άρθρο 291 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), το δεύτερο εδάψιο της παρ. Ι τροποποιείται ως

προς τον μήνα καταβολή ς των δόσεων και ως προς την καταληκτική ημερομηνία καταβολής

τους, το δεύτερο εδάψιο της παρ. 2 τροποποιείται ως προς την παράταση της προθεσμίας

καταβολής των δόσεων και ως προς την καταληκτική ημερομηνία καταβολής τους και ΤΟ

άρθρο 291 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 291

Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνσΙού ςονιο-ι9 στις ρυθμίσεις των

άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017

1. Οψειλέτες με οψειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα

Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχουν

χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμψωνα με την από 11.3.2020

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.

4682/2020 (Α’ 76), την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία

κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4684/2020 (Α’ 86), την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού

Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α 104) και τον ν.

4690/2020, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος 1η Μαρτίου

2020 έως και 31 ουλίου 2021 ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμψωνα με: α) τα άρθρα 1-

17 του ν. 4321/2015 (Α 32), β) τα άρθρα 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και γ) τον ν.

4469/2017 (Α’ 62), δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους

όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οψειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό

δόσεων της ρύθμισης κατόπιν αίτησής τους. Η επανένταξη του οψειλέτη στη ρύθμιση

συντελείται με την καταβολή των δόσεων των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2021, η

οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχριτην τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Οκτωβρίου

2021 μαζί με τη δόση του μηνός Οκτωβρίου 2021. Η καταληκτική ημερομηνία της

αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόψλητες την

ημέρα της αναβίωσης.



2. Οψειλέτες που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) εφόσον πρόκειται για οψειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή
νομικές οντότητες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας

ςονιο-ι9, να έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται σύμψωνα με απόψαση του

Υπουργού Οικονομικών,

(β) εψόσον πρόκειται για οψειλέτες ψυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες:

(βα) είτε η σύμβαση εργασίας τους να ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από

Ιης32020 έως 31.07.2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας ςονιο
19, σύμψωνα με το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), το άρθρο

11 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το

άρθρο Ι του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α’ 235),

(ββ) είτε έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό

διάστημα από Ιης.3.2θ20 έως 31.07.2021, σύμψωνα με το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 καιτο

άρθρο 13 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το

άρθρο 3 του ν. 4682/2020,

(βγ) είτε εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιοδήποτε χρονικό

διάστημα από Ιης.3.2020 έως 31.07.2021, σύμψωνα με το άρθρο 31 του ν. 4690/2020, το

άρθρο 123 του ν. 47 14/2020 και το άρθρο 40 του ν. 4778/2021 (Α’26),

(βδ) είτε έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από Ιης.3.2020 έως

31.07.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «Ο\’ΊΕ», σύμψωνα με

το άρθρο δεύτερο της από 20.3,2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε

με το άρθρο Ι του ν. 4683/2020, την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και το

άρθρο 27 του ν. 4772/2021 (Α 17),

(βε) είτε ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από

Ιης.3.2020 έως 31.07.2021 και οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού

διαστήματος Ιης Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021 ρύθμιση τμηματικής καταβολής

σύμψωνα με: 1) τα άρθρα 1-17 του ν. 4321/2015, 11) τα άρθρα 98-109 του ν. 4611/2019 και Η)

τον ν. 4469/2017 δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους

όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οψειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό

δόσεων της ρύθμισης κατόπιν αίτησής τους. Η εττανένταξη του οψειλέτη στη ρύθμιση

συντελείται με την καταβολή των δόσεων των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2021, η

οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχριτην τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Οκτωβρίου

2021 μαζί με τη δόση του μηνός Οκτωβρίου 2021. Η καταληκτική ημερομηνία της

αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόψλητες την

ημέρα της αναβίωσης.»

Άρθρο 2

Επέκταση του χρόνου συνεισψοράς του Δημοσίου για την αποιτληρωμή δανείων με

εμπράγματες εξασψαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από

τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοΙού ςΟνΙο-19

Ι. Σε ψυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν ήδη κριθεί δικαιούχοι της συνεισψσράς του

Δημοσίου, σύμψωνα με το κεψάλαιο Γ του ν. 4714/2020 (Α’ 148), επεκτείνεται η καταβολή

αυτής για τρεις (3) επιπλέον μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως εξής:



α) Για τα δάνεια της υποπερ. στα) της περ. οτ) της παρ. 4 του άρθρου 71 του ν. 4714/2020, η
συνεισψορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) ΕΠί της μηνιαίας

δόσης.

β) Για τα δάνεια της υποπερ. στβ) της περ. στ) της Παρ. 4 του άρθρου 71 του ν. 4714/2020, η
συνεισψορά του Δημοσίου ανέρχεται σε Ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί της
μηνιαίας δόσης.

γ) Για τα δάνεια της υποπερ. στγ) της περ. οτ) της παρ. 4 του άρθρου 71 του ν. 4714/2020, η
συνειοψορά του Δημοσίου ανέρχεται οε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) ΕΠί της μηνιαίας

δόσης.

2. Η διάρκεια παρακολούθησης για την τήρηση των υποχρεώσεων του οψειλέτη, σύμψωνα

με την παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) εκκινεί μετά την ολοκλήρωση της
περιόδου συνεισψοράς, σύμψωνα με την παρ. Ι του παρόντος.

Άρθρο 3

Εμπρόθεσμο καταβολής του ποσού που βαρύνει τον οψειλέτη

Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 79 του ν. 47 14/2020

Στο τρίτο εδάψιο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 79 ν. 4714/2020 (Α’148) τροποποιείται

το ύψος του ποσού που θεωρείται ως εμπρόθεσμη καταβολή στο Πλαίσιο τήρησης των

υποχρεώσεων του οψειλέτη κατά τον χρόνο καταβολής της συνεισψοράς και η παρ. 1
διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Κατά τη διάρκεια της καταβολής της ουνεισψοράς του Δημοσίου, ο οψειλέτης έχει τις
ακόλουθες υποχρεώσεις: α) Καταβάλλει εμπρόθεσμα το ποσό της οψειλής που βαρύνει τον
ίδιο. Εμπρόθεσμη Θεωρείται η καταβολή που πραγματοποιείται το αργότερο κατά την

καταληκτική ημερομηνία που έχει ορίσει ο χρηματοδοτικός ψορέας. Ο οψειλέτης δεν μπορεί

να Θεωρηθεί εκπρόθεσμος ως προς την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο, εάν το

ποσό που εκκρεμεί προς πληρωμή δεν υπερβαίνει τις δύο μηνιαίες δόσεις.
β) Παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η επιλεξιμότητά του και

παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροψορίες που ζητούνται από το Δημόσιο κατά τον εκ των

υστέρων έλεγχο των στοιχείων της αίτησής του.».

Άρθρο 4

Παράταση της προθεσμίας ρύθμισης —

Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 69 του ν. 4790/2021

Το πρώτο εδάψιο της παρ. 4 του άρθρου 69 ν. 4790/2021 (Α’ 48) τροποποιείται ως προς την
ημερομηνί.α ολοκλήρωσης της διαδικασίας της περ. γ) της παρ. 3 του ίδιου άρθρου και η Παρ.

4 διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Η διαδικασία της περ. γ) της παρ. 3 ολοκληρώνεται ως την 3Ιη Δεκεμβρίου 2021 το

αργότερο, ενώ η συμψωνία αναδιάρΘρωσης εναπόκειται στην ελεύθερη βούληση των μερών

και στη σύμπτωση δηλώσεων βουλήσεως αμψότερων. Για όλα τα δάνεια της περ. γ) της παρ.

3, οι μηνιαίες δόσεις που καταβάλλει ο οψειλέτης τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου

καταβολής της συνεισψοράς, όσο και κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της τήρησης των
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υποχρεώσεων του οψειλέτη, σύμψωνα με την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 72, δεν

επιτρέπεται να μεταβάλλονται σε σχέση με τις δόσεις που προβλέπονται στην υψιστάμενη

σύμβαση ή τη συμψωνία αναδιάρθρωσης και έχουν ληψθεί υπόψη στο πλαίσιο αξιολόγησης

της βιωσιμότητας του οψειλέτη. Από τον ανωτέρω περιορισμό εξαιρούνται: α) οι σψειλές που

έχουν όρια και μη σταθερές δόσεις, για τις οποίες η εν λόγω υποχρέωση θεωρείται ότι

καταλαμβάνει το εγκεκριμένο όριο κατά την περίοδο καταβολής της συνεισψοράς και β) οι

περιπτώσεις, όπου Είναι καθορισμένο συμβατικά το δοσολόγιο, σύμψωνα με τις

χρηματοροές της επιχείρησης χωρίς να έχει ληψθεί υπόψη η επιδότηση. Επίσης, για τα

δάνεια των περ. α) και β) της παρ. 3 και υπό την επιψύλαξη τυχόν αντίθετης συμβατικής

πρόβλεψης της ήδη υψιστάμενης σύμβασης δεν επιτρέπεται, για όσο χρόνο διαρκεί η

επιδότηση, καθώς επίσης και για την περίοδο παρακολούθησης, η κατά τρόπο δυσμενέστερο

για τον οψειλέτη μεταβολή των ουσιωδών όρων της σύμβασης που αψορούν στο κεψάλαιο,

στην τιμολόγηση και στη διάρκεια αυτού. »

Άρθρο 5

Εμπρόθεσμο καταβολής του ποσού που βαρύνει τον οψειλέτη -

Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 72 του ν. 4790/2021

Στο τρίτο εδάψιο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) τροποποιείται

το ύψος του ποσού που θεωρείται ως εμπρόθεσμη καταβολή, στο πλαίσιο τήρησης των

υποχρεώσεων του οψειλέτη κατά τον χρόνο καταβολής της συνεισψοράς και η Περ. α)

διαμορψώνεται ως εξής:

«α) Καταβάλλει εμπρόθεσμα το ποσό της οψειλής που βαρύνει τον ίδιο. Εμπρόθεσμη

θεωρείται η καταβολή, που πραγματοποιείται το αργότερο κατά την καταληκτική

ημερομηνία, που έχει ορίσει ο χρηματοδοτικός ψορέας. Ο οψειλέτης δεν μπορεί να θεωρηθεί

εκπρόθεσμος ως προς την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο, εάν το ποσό που

εκκρεμεί προς πληρωμή δεν υπερβαίνει τις δύο μηνιαίες δόσεις. Σε κάθε περίπτωση, μετά

την ολοκλήρωση της καταβολής της συνεισψοράς του Δημοσίου, ελέγχεται η ύπαρξη τυχόν

μη καταβεβλημένων ποσών που βαρύνουν τον οψειλέτη, και εάν υψίστανται, αυτός καλείται

από τους χρηματοδοτικούς Φορείς να τα καταβάλλει εντός τριάντα (30) ημερών. Σε

περίπτωση μη καταβολής αυτών εντός του χρονικού διαστήματος του προηγούμενου

εδαψίου, επέρχεται αναδρομική έκπτωση αυτού και επιστρέψεται η συνεισψορά σύμψωνα

με τα άρθρα 73, περί διακοπής της καταβολής της συνεισψοράς του Δημοσίου, και 74, περί

αναζήτησης των αχρεωοτήτως καταβληθέντων ποσών της συνεισψοράς».

Άρθρο ό

Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης - Τροποποίηση Παρ. 8

άρθρου Ι6Γ του ν. 3864/20 10

Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου Ι6Γ του ν. 3864/2010 (Α 119) προστίθεται η ψράση «ή
απόκτησης μετοχών, σύμψωνα με το άρθρο 27Α του ν. 4172/2013>) και η παρ. 8

διαμορψώνεται ως εξής:
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«8. Η υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης της παραγράψου Ι του άρθρου 7 του ν.

3461/2006 δεν Ισχύει σε περίπτωση άμεσης ή έμμεσης απόκτησης από το Ταμείο

δικαιωμάτων ψήψου, συνεπεία της κεψαλαιακής ενίσχυσης που παρέχεται σύμψωνα με τον

παρόντα νόμο, μέσω της συμμετοχής του Ταμείου σε αύξηση μετοχικού κεψαλαίου

πιστωτικού ιδρύματος ή της μετατροπής των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ή της

άρσης των περιορισμών του Ταμείου στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήψου του άρθρου 7’

ή απόκτησης μετοχών, σύμψωνα με το άρθρο 27Α του ν. 4172/2013.»

Άρθρο 7

Διαδικασία ανάθεσης στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ως Φορέα ωρίμανσης, διενέργειας της
διαγωνιστικής διαδικασίας και παρακολούθησης της εκτέλεσης συμβάσεων -

Τροποποίηση Παρ. Ι και 2 άρθρου 130 του ν. 4799/2021

Στο άρθρο 130 του ν. 4799/2021 (Α’78) τροποποιούνται η παρ. 1 με την προσθήκη
διαγωνιστικών και μετασυμβατικών διαδικασιών ως συμπληρωματικών αρμοδιοτήτων του
Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., η παρ. 2 με την προσθήκη αναψοράς στις αρμοδιότητες της παρ. 1 και το άρθρο
130 διαμορψώνεται ως εξής:

1. Το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. μπορεί εναλλακτικά να ορίζεται ως Φορέας ωρίμανσης και διενέργειας του
διαγωνισμού, καθώς και παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων του παρόντος:

α) με απόψαοη της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, για έργα που
εντάσσονται στο Πρόγραμμα, ύστερα από σχετικό αίτημα του δικαιούχου του
Προγράμματος.

β) με την επιψύλαξη της περ. α), από τους δικαιούχους του Προγράμματος, για συμβάσεις
αρμοδιότητάς τους. Στην περίπτωση αυτήν, για την ανάθεση απαιτείται και έγκριση του
αιτήματος ανάθεσης του δικαιούχου του Προγράμματος, από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ..

2. Σε περίπτωση που για την άσκηση μιας από τις αρμοδιότητες της παρ. 1, ετιιλέγεται το
Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., με την ως άνω απόψαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής
Σημασίας εξειδικεύονται, ύστερα από πρόταση του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και του δικαιούχου του
Προγράμματος, τα στάδια και το ειδικότερο περιεχόμενο της αρμοδιότητας αυτής. Η
πρόταση υποβάλλεται στην Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας από
τον δικαιούχο του Προγράμματος.

Άρθρο 8

Σύσταση - Σκοπός - Επωνυμία - Έδρα — Διάρκεια Τ.Α.ί.ΠΕ.Δ.
Τροποποίηση Περ. β’ Παρ. Ι άρθρου Ι του ν. 3986/2011

Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), περί του σκοπού της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Α.Ε.)>,, τροποποιείται με την προσθήκη διαγωνιστικών και μετασυμβατικών διαδικασιών ως
συμπληρωματικών αρμοδιοτήτων του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και η παρ. 1 . διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΊΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ταμείο). Το Ταμείο έχει σκοπό:

ς



α) Την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς

και περιουσιακών στοιχείων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) ή δημοσίων

επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε

ν.π.δ.δ., όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 5, σύμψωνα με τις επικρατούσες συνθήκες

της αγοράς και με εγγυήσεις πλήρους διαψάνειας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι

των εσόδων. Τα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται στο Ταμείο, σύμψωνα με τις επόμενες

διατάξεις.
β) Την ωρίμανση Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που έχουν ενταχθεί στο «Αναπτυξιακό

Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας>) (Πρόγραμμα) του ν. 4799/2021 (Α’ 78),

σύμψωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5Β, τη διενέργεια των σχετικών

διαγωνιστικών διαδικασιών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων που

ανατίθενται στο Πλαίσιο αυτών.

Κατά την επιδίωξη του σκοπού του Ταμείου, λαμβάνεται μέριμνα για τη συμβολή του στην

επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμψωνίας και των 17 Παγκόσμιων Στόχων

για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (5Ο)».

Άρθρο 9

Ωρίμανση συμβάσεων στρατηγικής σημασίας, διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για

την ανάθεση αυτών και παρακολούθηση της εκτέλεσής τους - Τροποποίηση άρθρου 5Β

του ν. 3986/2011

Στο άρθρο 5Β του ν. 3986/2011 (Α’ 152), α) στην παρ. Ι τροποποιείται το πρώτο εδάψιο με

την προσθήκη διαγωνιστικών και μετασυμβατικών διαδικασιών ως συμπληρωματικών

αρμοδιοτήτων του Τ.Α.ΙΠΕ.Δ., προστίθενται νέα δεύτερο και τρίτο εδάψια και στο τέταρτο

εδάψιο από την ονομασία της υπηρεσιακής μονάδας διαγράψεται η λέξη «Ωρίμανσης», β)

τροποποιείται το Πρώτο εδάψιο της παρ. 2 με την προσθήκη διαγωνιστικών και

μετασυμβατικών διαδικασιών ως συμπληρωματικών αρμοδιοτήτων του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., γ)

τροποποιείται το πρώτο εδάψιο της Περ. α της παρ. 3 με την προσθήκη των συμβαλλομένων

μερών στην υπογραΦή σύμβασης, δ) στην παρ. 4, προστίθεται στοιχείο Η) στην υποπερ. αβ.

της περ. α, στο τέλος του τρίτου εδαψίου της Περ. α αντικαθίστανται οι λέξεις «του έργου»

από τις λέξεις «της Σύμβασης», στο τέλος της υποπερ. γγ. της περ. β η ψράση «του έργου>)

αντικαθίσταται από τη ψράση «της Σύμβασης, της διαγωνιστικής διαδικασίας ή την εκτέλεση

της σύμβασης», το πρώτο και δεύτερο εδάψιο της περ. γ τροποποιούνται με την προσθήκη

διαγωνιστικών και μετασυμβατικών διαδικασιών ως συμπληρωματικών αρμοδιοτήτων του

Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., στην αρχή του πρώτου εδαψίου της περ. δ διαγράψεται η λέξη «έργα!» και το

ίδιο εδάψιο τροποποιείται με την προσθήκη διαγωνιστικών και μετασυμβατικών

διαδικασιών ως συμπληρωματικών αρμοδιοτήτων του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., ε) τροποποιείται η παρ. ό

μετην προσθήκη της ψράσης «μιας σύμβασης, τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας

ή την παρακολούθηση της εκτέλεσης μιας σύμβασης» και το άρθρο 5Β διαμορψώνεται ως

εξής:

«Αρθρο 5Β

Ωρίμανση συμβάσεων στρατηγικής σημασίας

1. Το Ταμείο είναι αρμόδιο για την ωρίμανση Συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος

Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του άρθρου 126 του ν. 4799/2021 (Α’ 78), τη διενέργεια

διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση αυτών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης

των συμβάσεων που ανατίθενται στο Πλαίσιο των διαδικασιών αυτών, σύμψωνα με το άρθρο

130 του ίδιου νόμου. Κατά τη διενέργεια των εν λόγω διαγωνιστικών διαδικασιών, το Ταμείο



λειτουργεί ως Διενεργούσα τον διαγωνισμό Αρχή για λογαριασμό του δικαιούχου του
Προγράμματος, εκτελεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την ομαλή εξέλιξη της διαγωνιστικής
διαδικασίας και προβαίνει στην κατακύρωση της σύμβασης, καθώς και σε όλες τις αναγκαίες
ενέργειες μέχρι την πλήρωση των τυχόν προβλεπομένων αιρέσεων. Η σύμβαση υπογράφεται
από τον δικαιούχο του Προγράμματος, ο οποίος αποτελεί και την Αναθέτουσα Αρχή.

Για την επιτέλεση του σκοπού της περ. β) της παρ. Ι του άρθρου 1 και την άσκηση των
αρμοδιοτήτων του παρόντος άρθρου, δημιουργείται στο Ταμείο, ως διακριτός λειτουργικός
κλάδος δραστηριότητας αυτού, Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, η οποία
λειτουργεί ως διακριτή λογιστική μονάδα.

2. Το Ταμείο διενεργεί την ωρίμανση των Συμβάσεων του Προγράμματος της Παρ. 1, τη
διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης
των συμβάσεων που ανατίθενται στο πλαίσιο αυτών σύμψωνα με τις προβλέψεις του
παρόντος άρθρου, των άρθρων 125 έως 131 του ν. 4799/2021 και των όρων της σύμβασης
της Περ. α) της παρ. 3. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, το Ταμείο ενεργεί κατ’
εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του δικαιούχου του Προγράμματος ή/και ύστερα από
έγκριση του ανωτέρω δικαιούχου και υΠέχει έναντι Τρίτων αστική ευθύνη για πράξεις ή
παραλείψεις κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια.

3. α) Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παρ. 1 υπογράψεται μεταξύ του Ταμείου και του
δικαιούχου του Προγράμματος σύμβαση, με την οποία τίθενται οι ελάχιστοι υποχρεωτικοί
όροι που Προβλέπονται στην Παρ. 4. Με τη σύμβαση αυτήν εξειδικεύεται Περαιτέρω το
Περιεχόμενο της αρμοδιότητας που ανατίθεται στο Ταμείο, καθορίζεται η αμοιβή του
Ταμείου για τις υπηρεσίες που παρέχει, Προβλέπονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις και τα
δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών, καθώς και οι σχετικές προθεσμίες για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών Τους. Με την ίδια σύμβαση μπορεί να ρυθμίζεται και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση της αρμοδιότητας του Ταμείου.

β) Σε περίπτωση που η Σύμβαση του Προγράμματος είναι αρμοδιότητας των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ.), σύμψωνα με το άρθρο 126 του ν. 4799/2021, η σύμβαση της
περ. α) υπογράψεται από τον οικείο Γενικό Γραμματέα της Περιψέρειας ή τον οικείο
Δήμαρχο.

4. Για την εκτέλεση της σύμβασης που προβλέπεται στην περ. α) της παρ. 3:

α) Το αρμόδιο για την υπογραψή της σύμβασης όργανο υποχρεούται να:

αα) παρέχει στο Ταμείο όλες τις αναγκαίες για την άσκηση της αρμοδιότητάς του
πληροψορίες, μελέτες και έγγραψα, που του ζητούνται και να ανταποκρίνεται εντός του
χρονοδιαγράμματος και των εν γένει προθεσμιών που συμψωνούνται με το Ταμείο, ως προς
τα ζητήματα που είναι κρίσιμα για την πρόοδο της Σύμβασης και

αβ) εγκρίνει, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την παραλαβή πλήρους και
εμπεριστατωμένης εισήγησης του Ταμείου, άλλως να απορρίπτει ρητά και αιτιολογημένα
εντός της ίδιας προθεσμίας τη σχετική εισήγηση για:

1) τον προϋπολογισμό του αντικειμένου που ανατίθεται στο Ταμείο και τις τυχόν
τροποποιήσεις του,

1) τη μελέτη σκοπιμότητας του έργου, και

1-



111) τη διακήρυξη διαγωνισμού νια την ανάθεση της σύμβασης.

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω μηνιαίας προθεσμίας, σι σχετικές με τα

ανωτέρω ζητήματα εισηγήσεις του Ταμείου θεωρείται, ότι έχουν αυτοδικαίως εγκριθεί.

Σε περίπτωση ρητής απόρριψης των εισηγήσεων του Ταμείου από το αρμόδιο για την

υπογραψή της σύμβασης όργανο εψαρμόζονται τα άρθρα 128 και 129 του ν. 4799/2021 (Α’

78), για την αξιολόγηση και αναθεώρηση της Σύμβασης.

β) Το Ταμείο υποχρεούται σε:

αα) άρτια, πλήρη και σύμψωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τέχνης

άσκηση της αρμοδιότητάς του στο Πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης, εντός του

χρονοδιαγράμματος και των εν γένει προθεσμιών που προβλέπεται σε αυτήν,

ββ) πλήρη και εμπεριοτατωμένη υποβολή εισηγήσεων στο αρμόδιο για την υπογραψή της

σύμβασης όργανο, για τα ζητήματα της υποπερ. αβ) της περ. α), και

γγ) έγκαιρη και τακτική έγγραΦη ενημέρωση του αρμόδιου για την υπογραψή της σύμβασης

οργάνου και του εποΠτεύοντος Υπουργού, σχετικά με την πρόοδο της ωρίμανσης της

Σύμβασης, της διαγωνιστικής διαδικασίας ή την εκτέλεση της σύμβασης.

γ) Το συνολικό κόστος των αρμοδιοτήτων ωρίμανσης των συμβάσεων, διενέργειας των

συναψών διαγωνιστικών διαδικασιών και παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων

που ανατίθενται στο Ταμείο με τη σύμβαση της περ. α) της παρ. 3, καλύπτονται πλήρως από

τον δικαιούχο του Προγράμματος, σύμψωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του

αντικειμένου που ανατίθεται στο Ταμείο και τις τυχόν τροποποιήσεις του. Με την επιψύλαξη

των περιπτώσεων που ορίζονται στις περ. δ) και ε), προκαταβάλλεται στο Ταμείο από τον

δικαιούχο του Προγράμματος το ογδόντα τοις εκατό (80%) του προϋπολογισμού, που αψορά

τις δαπάνες για την ωρίμανση της σύμβασης, τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας ή
την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και το πενήντα τοις εκατό (50%) των

λειτουργικών εξόδων, που αναμένεται να έχει το Ταμείο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων

αυτών κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση της παρ. 3. Με την ολοκλήρωση των

συμψωνημένων υπηρεσιών εξοψλείται στο Ταμείο το υπόλοιπο οψειλόμενο ποσό.

δ) Για συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού

Ανάκαμψης «Νεχ Οεπει·οπ Ε» και του εντασσόμενου σε αυτόν Ταμείου Ανάκαμψης και

Σταθερότητας υπογράψεται σύμβαση μεταξύ του Ταμείου και του Ταμείου Ανάκαμψης,

εκττροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, που προβλέπει ότι προκαταβάλλεται στο
Ταμείο ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ έναντι της παροχής υπηρεσιών

ωρίμανσης συμβάσεων, διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών ή παρακολούθησης της

εκτέλεσης συμβάσεων, που Θα ανατεθούν στο Ταμείο από τους δικαιούχους των

Προγραμμάτων. Το ποσό αυτό παρακρατείται έναντι των δικαιούχων των Προγραμμάτων

από το Ταμείο Ανάκαμψης και συμψηψίζεται με οψειλές τους προς το Ταμείο, μέχρι του

ποσού που ορίζεται ανά σύμβαση, που ανατίθεται στο Ταμείο της παρ. 3.

ε) Εκτός των ανωτέρω, το Ταμείο δύναται να λαμβάνει χρηματοδότηση για την παροχή των

ανωτέρω υπηρεσιών από το Ειδικό Πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας (ερςίγ υΗς1Ίπ) του

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναψοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2021-2027, προκειμένου να ωριμάζει

Συμβάσεις, που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από πόρους του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης της περ. α) της Παρ. 3, το Ταμείο ευθύνεται αποκλειστικά
και μόνον έναντι του δικαιούχου του Προγράμματος για Θέματα της αρμοδιότητάς του και
υπέχει έναντι τρίτων αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων του, μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια.

Κάθε ευθύνη του Ταμείου από τη σύμβαση, που συναρτάται με τα ζητήματα της περ. β)
αποσβέννυται με την αντίστοιχη ρητή ή σιωτιηρή έγκριση του αρμόδιου για την υπογραψή
της σύμβασης οργάνου.

5. 0 συνολικός προϋπολογισμός των συμβάσεων της περ. α) της παρ. 3 μπορεί, ύστερα από
συμψωνία των συμβαλλομένων μερών, να προσαυξάνεται έως μισή μονάδα τοις εκατό
(0,5%) επί του Προϋπολογισμού της Σύμβασης Στρατηγικής Σημασίας, όπως ορίζεται στον ν.
4799/2021, για την κάλυψη των αναγκαίων λειτουργικών δαπανών του Ταμείου που
συνάπτονται με την παροχή των υπηρεσιών του σε εκτέλεση των συμβάσεων αυτών.

6. Κατά την ωρίμανση μιας σύμβασης, τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας ή την
παρακολούθηση της εκτέλεσης μιας σύμβασης εψαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 10 έως 17
του Παρόντος νόμου.

Άρθρο 10

Χρηματοδότηση δράσεων Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Το άρθρο δέκατο ένατο της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 157) που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α 177) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Αρθρο δέκατο ένατο

Χρηματοδότηση δράσεων Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Η ανακατανομή των τιιοτώσεων που εγγράψονται ετησίως στον τακτικό προϋπολογισμό του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου κατ εψαρμογή των άρθρων 195 έως 197 του ν.
4662/2020 (Α’ 27) είναι δυνατή, σύμψωνα με το άρθρο 71 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και την
κατ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου αυτού απόψαση του Υπουργού Οικονομικών, για
την εξυπηρέτηση της αποστολής του εν λόγω υπουργείου.»
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕπΕιΩΝ ΡΥΘΜ1ΣΗΣ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ -ΤΡΟΠΟΛΟΠΑ
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

στο σχέδιο νόμου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ με τίτλο

Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηψιοποίηση της
πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις

του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Επισπεύδον Υπουργείο:

Υπουργείο Οικονομικών

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραψείο Υπουργού Οικονομικών (οδός Νίκης 5-7, Τ.Κ. 105 63, τηλ. 210 3332621, 210
3332441 (Δ. Καββαδά), 210 3332631, 210 3332647, ηλ. ταχ.: οίεε@πιπΙπ.ε;) και Γραψείο

Υψυπουργού Οικονομικών (οδός Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ.10184, τηλ. 2103375718, ηλ. ταχ.:γ1νρ.ρρ@πιιπίπ.;)

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

2 Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής μυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

‘‘ Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

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

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3 χ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4 χ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠ ΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

/



Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτοτητα» της αξιολογουμενης ρυθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η αντιμετώπιση της

δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που έχει διαμορψωθεί στους πληττόμενους

από τον ςονιο-ι9, μέσω ρυθμίσεων βεβαιωμένων οψειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα

Ελεγκτικά Κέντρα.

Άρθρα 2 και 3: Το πρόγραμμα «Γέψυρα» θεσττίστηκε δυνάμει του ν.

4714/2020 (Α 148) και, συγκεκριμένα των άρθρων 71 έως και 83 του

κεψαλαίου Γ’, για τη χορήγηση επιδότησης σε οψειλές από επιχειρηματικά ή
μη δάνεια προς χρηματοδοτικούς ψορείς που έχουν προσημείωση ή υποθήκη

στην κύρια κατοικία του αιτούντος. Το πρόγραμμα «Γέψυρα» πέτυχε, καθώς

έχουν υποβληθεί πάνω από 160.000 αιτήσεις, μέχρι και την καταληκτική

προθεσμία του προγράμματος την 31η Οκτωβρίου 2020. Με τις προτεινόμενες

ρυθμίσεις: α) επεκτείνεται η επιδότηση των αιτσύντων, που ήδη είχαν κριθεί

ως δικαιούχοι του προγράμματος, για τρεις (3) επιπλέον μήνες, και β)

τροποποιείται το ύψος του ποσού που Θεωρείται ως εμπρόθεσμη καταβολή

στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεων του οψειλέτη κατά τον χρόνο

καταβολής της συνεισψοράς, από τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ στο ισόποσο

των δύο (2) μηνιαίων δόσεων, έτσι ώστε να μην απεντάσσονται από το

πρόγραμμα οψειλέτες οι οποίοι καταβάλλουν τη δόση με ολιγοήμερη
καθυστέρηση.

Άρθρα 4 και 5: Το πρόγραμμα «Γέψυρα ΙΙ», θεοπίοτηκε δυνάμει του ν.

4790/2021 (Α’ 48, άρθρα 64 έως και 77), για τη χορήγηση επιδότησης σε

νομικά πρόσωπα, ελευθέρους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις για τις

επιχειρηματικές οΦειλές Τους. Σημείωσε, επίσης, μεγάλη επιτυχία, καθότι

έχουν υποβληθεί, μέχρι και την καταληκτική προθεσμία του προγράμματος
την 31η Μαΐου 2021, πάνω από 40.000 αιτήσεις. Με τις προτεινόμενες

διατάξεις: α) επεκτείνεται η προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να γίνει

ρύθμιση του μη εξυπηρετούμενου δανείου στο πλαίσιο του προγράμματος

«Γέψυρα ΙΙ» (ν. 4790/2021, Α’ 48, άρθρα 64-77), μέχρι τις 31.12.2021, ούτως

ώστε να λάβει την επιδότηση ο επιλέξιμος οψειλέτης και β) τροποποιείται το

ύψος του ποσού που θεωρείται ως εμπρόθεσμη καταβολή στο πλαίσιο
τήρησης των υποχρεώσεων του οψειλέτη κατά τον χρόνο καταβολής της

συνεισψοράς, από το ισόττοσο της μίας (1) μηνιαίας δόσης στο ισόποσο δύο

(2) μηνιαίων δόσεων, έτσι ώστε να μην απεντάσσονται από το πρόγραμμα

οψειλέτες οι οποίοι καταβάλλουν τη δόση με ολιγοήμερη καθυστέρηση.

Άρθρο 6: Με το προτεινόμενο άρθρο εισάγεται επεξηγηματική νομοθετική

ρύθμιση προς άρση νομικής αμψισβήτησης και αποοαψήνιση της διάταξης της

παρ. 8 του άρθρου 16Γ του ν. 3864/2010 (Α’ 119), ώστε να καθίσταται σαψές

ότι το Ταμείο Χρηματοπιοτωτικής Σταθερότητας εξαιρείται από την

υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3461/2006 (Α’ 106) για υποβολή

υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, στην περίπτωση άμεσης ή έμμεσης

\)



απόκτησης δικαιωμάτων ψήψου, λόγω απόκτησης μετοχών κατ’ εψαρμογή
του άρθρου 27Ατου ν. 4172/2013 (Α’ 113).

Άρθρο 7: Με το προτεινόμενο άρθρο το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ορίζεται ως ψορέας
ωρίμανσης, διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας και παρακολούθησης
της εκτέλεσης συμβάσεων του ν. 4799/2021 (Α’ 78), κατ’ αντίστοιχη
τροποποίηση των παρ. Ι και 2 του άρθρου 130 του ν. 4799/2021. Επιδιώκεται
η συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων της νέας επιχειρησιακής μονάδας του
Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. με την προσθήκη σε αυτές της διενέργειας διαγωνιστικών
διαδικασιών, στο πλαίσιο Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας των άρθρων 126
έως και 130 του ν. 4799/2021.

Άρθρο 8: Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται ο σκοπός του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.,
ώστε να συμπεριληψθεί σε αυτόν και η νέα αρμοδιότητα για τη διενέργεια των
σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης
των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας των άρθρων 126 έως και 130 του ν.
4799/2021.

Άρθρο 9: Προβλέπεται η δημιουργία Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής
Σημασίας, ως διακριτού λειτουργικού κλάδου δραστηριότητας του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.,
προκειμένου να παράσχει συνδρομή σε αυτό κατά τη διαδικασία ωρίμανσης
των Συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής
Σημασίας των άρθρων 126 έως και 130 του ν. 4799/2021, τη διενέργεια
διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση αυτών και την παρακολούθηση
της εκτέλεσης των συμβάσεων, που ανατίθενται στο πλαίσιο των διαδικασιών
αυτών.

Άρθρο 10: Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα
αξιοποίησης πόρων που έχουν διατεθεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και
Ασύλου στη βάση άλλων διατάξεων και για την εξυπηρέτηση άλλων αναγκών
του στο πλαίσιο της αποστολής του.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

ΆρθροΙ: Το εν λόγω άρθρο είναι απαραίτητο λόγω της υψιστάμενης έλλειψης
ρευστότητας της αγοράς και της δυσκολίας εκπλήρωσης των ψορολογικών
υποχρεώσεων.

Άρθρα 2 και 3: Με τα προτεινόμενα άρθρα, αψενός επεκτείνεται η επιδότηση
στο πλαίσιο του προγράμματος «Γέψυρα» για τρεις (3) επιπλέον μήνες και
αψετέρου αυξάνεται το ποσό, στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεων του
οψειλέτη, προκειμένου να μην απεντάσσονται οψειλέτες νια ολιγοήμερη
καθυστέρηση στην καταβολή του ποσού που τους βαραίνει.

Άρθρα 4 και 5: Αποτελεί πρόβλημα λόγω της λήξης της προθεσμίας για τη
δυνατότητα ρύθμισης των μη ενήμερων οψειλών, η οποία είναι αναγκαία
προϋπόθεση για την καταβολή της επιδότησης. Επίσης, αυξάνεται το ποσό στο
πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεων του οψειλέτη, προκειμένου να μην
απεντάσσονται οψειλέτες για ολιγοήμερη καθυστέρηση στην καταβολή του
ποσού που βαραίνει εκείνους.

1)



Άρθρο 6: Το εν λόγω άρθρο συνάδει με τον σκοπό της παρ. 8 του άρθρου Ι6Γ

του ν. 3864/20 10 (Α’ 119) και ευθυγραμμίζειτην εξαίρεση από την υποχρέωση

υποβολής δημόσιας πρότασης της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3461/2006 (Α’

106) που Ισχύει σήμερα για το Ταμείο Χρηματοπιοτωτικής Σταθερότητας στις

περιπτώσεις κεψαλαιακής ενίσχυσης και μετατροττής των υπό αίρεση

μετατρέψιμων ομολογιών, με την περίπτωση αυτοδίκαιης απόκτησης

μετοχών, κατ’ εΦαρμογή του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167). ‘Ετσι,

επιτυγχάνεται ο σκοπός του Ταμείου, δηλαδή, η συνεισψορά του στη

διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς

χάριν του δημοσίου συμψέροντος.

Άρθρα 7, 8 και 9: Ενόψει της εΦαρμογής του προγράμματος ανάκαμψης είναι

αναγκαίο να επιταχυνθεί και να καταστεί πιο αποτελεσματική η ανάθεση και

η παρακολούθηση της εκτέλεσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας των

άρθρων 126 έως και 130 του ν. 4799/2021, μέσω της Μονάδας Συμβάσεων

Στρατηγικής Σημασίας του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ..

Άρθρο 10: Λόγω της Φύσεως της αποστολής του Υπουργείου Μετανάστευσης

και Ασύλου, η οποία είναι δυναμικά μεταβαλλόμενη, κυρίως Εξαιτίας

απρόβλεπτων και εκτάκτων συνθηκών, απαιτείται συνεχής αναθεώρηση των

οικονομικών του αναγκών. Κάτι τέτοιο Θα προέβλεπε συχνά αναθεώρηση του

προϋπολογισμού του, με συνεχή αιτήματα ενίσχυσης. Αντ’ αυτού, με το

προτεινόμενο άρθρο, επιχειρείται η αξιοποίηση πόρων που έχουν ήδη

διατεθεί στο υπουργείο, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα και με

ευελιξ[α, ενώ δεν επιβαρύνεται περαιτέρω ο κρατικός προϋπολογισμός.

Σύμψωνα με το άρθρο 71 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) καιτην κατ εξουσιοδότηση

της παρ. 7 του άρθρου αυτού απόψαση του Υπουργού Οικονομικών,

προβλέπεται η ανακατανομή των πιστώσεων που εγγράψονται ετησίως στον

τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ώστε να

εξασψαλίζεται η αποτελεσματική εΦαρμογή της διάταξης.

3. Ποιους Φορείς ή πληΘυσμιακές ομάδες αΦορά;

Άρθρο 1: Σε οψειλέτες που πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

α) έχουν βεβαιωμένες οψειλές στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)

και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής για τις

οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, στο

Πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού ςΟνίΟ-19, σύμΦωνα

με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία

κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α 76), την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού

Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’

86), την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’104) καιτον ν. 4690/2020, ή
β) εΦόσον πρόκειται νια οψειλέτες Φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά

πρόσωπα ή νομικές οντότητες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την

αντιμετώπιση της πανδη μίας ΟΙΟ-19, να έχουν Κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας

που ορίζεται σύμψωνα με τη σχετική απόψαση του Υπουργού Οικονομικών, ή
γ) εΦόσον πρόκειται για οΦειλέτες Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες:

γα) είτε η σύμβαση εργασίας τους να ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό

διάστημα από Ιης.3.2020 έως 31.7.2021, λόγω των μέτρων για την



αντιμετώπιση της ιτανδημίας ςονιο-ι9, σύμψωνα με το άρθρο δέκατο Τρίτο
της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), το άρθρο 11 της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α’ 235),
γβ) είτε έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από Ιης.3.2020 έως 31.7.2021, σύμψωνα με
το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 και το άρθρο 13 της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.
4682/2020,

γγ) είτε εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» για
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από Ιης.3.2020 έως 31.7.2021 σύμψωνα με το
άρθρο 31 του ν. 4690/2020, το άρθρο 123 του ν. 47 14/2020 και το άρθρο 40
του ν. 4778/2021 (Α’ 26),

γδ) είτε έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από
Ιης.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των
δηλώσεων «ΟνΙο-ι9», σύμψωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020, την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και το άρθρο
27 του ν. 4772/202 1 (Α’ 17),
γε) είτε ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ οποιοδήποτε
διάστημα από Ιης.3.2020 έως 31.7.2021,
οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από 1
Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021 ρύθμιση τμηματικής καταβολής
σύμψωνα με: 1) τα άρθρα 1 έως και 17 του ν. 4321/2015 (Α’ 32), 11) τα άρθρα
98 έως και 109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και ίίέ) τον ν. 4469/2017 (Α’ 62).

Άρθρα 2 και 3: Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αψορούν σε δικαιούχους που
ήδη έχουν υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Γέψυρα».

Άρθρα 4 και 5: Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αψορούν σε αιτούντες, στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Γέψυρα ΙΙ».

Άρθρο 6: Το προτεινόμενο άρθρο αψορά στα πιστωτικά ιδρύματα και έμμεσα
σε όλους τους πολίτες και τα νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με αυτά.

Άρθρα 7 έως και 9: Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις, δεδομένης της
αναπτυξιακής σημασίας των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, αψορούν στο
σύνολο του πληθυσμού της χώρας.

Άρθρο 10: Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αψορούν στις Υπηρεσίες των
Υπουργείων Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η αναγκαιοτητα της αξιολογουμενης ρυθμισης



Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
Άρθρο Ι ΝΑΙ Χ ΟΧΙ 1
Άρθρα 2-5 ΝΑΙ Χ ΟΧΙ Π

4. Άρθρο ό ΝΑΙ Χ ΟΧΙ Π
Άρθρα 7-9 ΝΑΙ Π ΟΧΙ Χ
Άρθρο 10: ΝΑΙ Π ΟΧΙ Χ
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικά πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρο Ι
4- παρ. Ι και 2 του άρθρου 291 του ν. 4738/2020,

Άρθρα 2 και3
4. Άρθρα 71 έως και 83 και Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4714/2020,

Άρθρα4και5
4. παρ. 4 του άρθρου 69 και παρ. Ι του άρθρου 72 του ν. 4790/2021,

Άρθρο 6:
4. παρ. 8 του άρθρου Ι6Γ του ν. 3864/2010.

Ί Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωιτιστεί στο Πλαίσιο της υιστάμενης

νομοθεσίας

Άρθρο 1: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση του

άρθρου Ι επιδιώκεται η επανένταξη στις
ρυθμίσεις πληπόμενων ψορολογούμενων από

την πανδημία του ςΟνΙο-19, λόγω του

περιορισμένου χρονικού διαστήματος
δυνατότητας ειτανένταξης στις ρυθμίσεις: 1) των

άρθρων 1 έως και 17 του ν. 4321/2015 (Α’ 32), 11)

των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73)

και 11) του ν. 4469/2017 (Α’ 62).

Άρθρο 2: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση του

άρθρου 2 διευρύνεται το Πεδίο εψαρμογής της

ισχύουσας διάταξης, με σκοπό την επέκταση της

ετιιδότησης στο Πλαίσιο του προγράμματος

1) με αλλαγή προεδρικού «Γέψυρα» για τρεις (3) επιπλέον μήνες και την

διατάγματος, αύξηση του ποσού στο πλαίσιο τήρησης των

υπουργικής απόψασης υποχρεώσεων του οψειλέτη, προκειμένου να μην
ή άλλης κανονιστικής απεντάσσονται οειλέτες για ολιγοήμερη
πράξης; καθυστέρηση στην καταβολή του ποσού που τους

βαραίνει. Ως εκ τούτου, απαιτείται η ψήψιση νέας

διάταξης νόμου, ισοδύναμης τουλάχιστον τυπικής

ισχύος.

Άρθρα 3, 4 και 5: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις

τροποποιούν υψιοτάμενη ρύθμιση. Κατόπιν
αυτού, οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις απαιτούν

ρυθμιστική παρέμβαση σε επίπεδο νομοθετικής

διάταξης.

Άρθρο ό: Η προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιεί

υψιστάμενη ρύθμιση. Κατόπιν αυτού, η
αξιολογούμενη ρύθμιση απαιτεί ρυθμιστική

παρέμβαση σε Επίπεδο νομοθετικής διάταξης.



Άρθρα 7 έως και 9: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις
για την ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων στο
Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., επιψέρουν Τροποποιήσεις στους ν.
3986/2011 και 4799/2021. Κατόπιν αυτού, οι
αξιολογούμενες ρυθμίσεις απαιτούν ρυθμιστική
παρέμβαση σε επίπεδο νομοθετικής διάταξης.
Αυτό επιβάλλεται και λόγω της σπουδαιότητας
του ζητήματος.

Άρθρο 10: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εισάγουν
νέες προβλέψεις.

Άρθρο 1: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν Θα
μπορούσαν να εισαχθούν με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της
δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
υψιστάμενης νομοθεσίας, καθώς απαιτούν
νομοθετική πρόβλεψη.

Άρθρο 2: Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν Θα
μπορούσε να εισαχθεί με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της
δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
υψιστάμενης νομοθεσίας, καθώς απαιτεί
νομοθετική πρόβλεψη.

ιι) με αλλαγη διοικητικης
πρακτικής

Αρθρα 3, 4 και 5: Δεν δυναται νομιμως, με αλλαγη
συμπεριλαμβανομενης

διοικητικης πρακτικης να εισαχθουν παρεκκλισεις
της δυνατοτητας νεας ,

απο υψισταμενες διαταξεις.
ερμηνευτικης
προσέγγισης της

Αρθρα 6: Δεν δυναται νομιμως, με αλλαγη
υψισταμενης

διοικητικης πρακτικης να εισαχθουν τταρεκκλισεις
νομοΘεσιας;

απο υψισταμενες διαταξεις.

Άρθρα 7-9: Δεν δύναται νομίμως, με αλλαγή
δισικητικής πρακτικής να εισαχθούν παρεκκλίσεις
από υψιστάμενες διατάξεις.

Άρθρο 10: Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις
αξισλογούμενες ρυθμίσεις δεν είναι δυνατό να
αντιμετωπιστούν με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής συμπεριλαμβανομένης της
δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
υψιστάμενης νομοθεσίας.

ί) με διάθεση Άρθρα 1-10:
περισσότερων Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών
ανθρώπινων και πόρων δεν δύναται να θεραπεύσει την ανάγκη
υλικών πόρων; ρύθμισης των Θεμάτων της παρούσας.



Στόχοι αξιολοούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώοιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

Ιί

[ΙΙ

________
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8. Ποιοι είναι σι στόχοι της αξισλογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο 1: Αντιμετώπιση της δύσκολης
Οικονομικής συγκυρίας που έχει διαμορψωθεί
στου ς πληπόμενους από τον κορωνοϊό ονιο
19, μέσω ρυθμίσεων βεβαιωμένων οψειλών
στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα.

Άρθρα 2 και 3: Επέρχεται επαύξηση της
επιδότησης για τρεις (3) επιπλέον μήνες, προς
τον σκοπό περαιτέρω στήριξης των επιλέξιμων
οψειλετών στο Πλαίσιο του Προγράμματος
«Γέψυρα». Στο ίδιο πλαίσιο της στήριξης των
οψειλετών εντάσσεται και η επαύξηση του
ποσού που θεωρείται εμπρόθεσμη καταβολή,
έτσι ώστε να μην απεντάσσονται οψειλέτες για
ολιγοήμερη καθυστέρηση στην καταβολή του
ποσού που βαραίνει αυτούς.

Άρθρα 4 και 5: Επεκτείνεται η δυνατότητα
ρύθμισης των δανείων για τα μη ενήμερα
δάνεια, ώστε να επωψεληθούν από την
επιδότηση, στο Πλαίσιο του Προγράμματος
Γέψυρα ΙΙ. Παράλληλα, στο πλαίσιο της
στήριξης των οψειλετών εντάσσεται ηι) βραχυπροθεσμοι:
επαυξηση του ποσου που θεωρειται
εμπρόθεσμη καταβολή, έτσι ώστε να μην
απεντάσσονται οψειλέτες για ολιγοήμερη
καθυστέρηση στην καταβολή του ποσού που
βαραίνει αυτούς.

Άρθρο 6: Διευκρίνιση και αποσαψήνιση της
απαλλακτικής διάταξης Περί δημοσίων
προτάσεων, ώστε αυτή να καλύπτει και την
περίπτωση απόκτησης μετοχών από
μετατροπή παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων
κτήσης κοινών μετοχών κατ’ εψαρμογή του
άρθρου 27Α του ν. 4172/2013.

Άρθρα 7 έως και 9: Επιτάχυνση και βελτίωση
της υλοποίησης των Συμβάσεων Στρατηγικής
Σημασίας των άρθρων 126 έως και 130 του ν.
4799/2021.

Άρθρο 10: Η αξιολογούμενη ρύθμιση
αποσκοπεί στην ευελιξία αξιοποίησης πόρων
που έχουν ήδη διατεθεί στο Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου και οι οποίοι
μπορούν να αξιοποιηθούν χωρίς να



επιβαρύνουν Περαιτέρω τον κρατικό
προϋπολογισμό.

Άρθρα 2 και 3: Εξασψαλίζεται η Περαιτέρω
στήριξη των αιτούντων στο πλαίσιο του

Προγράμματος «Γέψυρα», προκειμένου να

εξακολουθήσουν να εκτελούν την Πληρωμή
των δανείων τους.

Άρθρα 4 και 5: Ενισχύονται οι διαδικασίες

ρύθμισης και επαναψοράς των μη
εξυπηρετού μενων δανείων σε καθεστώς
εξυπηρέτησης.

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:
Αρθρο 6: Διασψαλιση της χρηματοπιοτωτικης

σταθερότητας, ενίσχυση της πραγματικής
οικονομίας.

Άρθρα 7 έως και 9: Δημιουργία υποδομών και

ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο
πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Άρθρο 10: Δεν υψίστανται.



Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
ιο. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

·________ ΆρθραΙ—4 ΑΜΕΣΗ ΧΠ ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π

Άρθρο 1: Η ρύθμιση των ειτιλέξιμων οψειλών
ηλεκτρονικά επιψέρει άμεση εψαρμογή όλων των

1) Εάν είναι άμεση, παρεχόμενων από αυτήν ευεργετημάτων.
εξηγήστε:

Άρθρα 2 και 3: Προβλέπεται η χρήση των ήδη
υψιστάμενων πληροψοριακών συστημάτων που
αναπτύχθηκαν για τα εν λόγω προγράμματα.

ί) 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

Εξηγήστε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
άλλα υψιστάμενα συστήματα; 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

Άριρο Στόχος

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το ύψος του ποσού

που Θεωρείται ως εμπρόθεσμη καταβολή στο πλαίσιο τήρησης των

υποχρεώσεων του οψειλέτη κατά τον χρόνο καταβολής της

συνεισψοράς, προκειμένου να μην απεντάσσονται από το

πρόγραμμα οψειλέτες, σι οποίοι καταβάλλουν τη δόση με

ολιγοήμερη καθυστέρηση.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται επεξηγηματική

νομοθετική ρύθμιση προς άρση νομικής αμψισβήτησης και

αποσαήνιση της παρ. 8 του άρθρου Ι6Γ του ν. 3864/2010, ώστε

να καθίσταται σαψές ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας απαλλάσσεται της υποχρέωσης υποβολής

Επιδιώκεται να παρασχεθεί η δυνατότητα επανένταξης πληγέντων

από την πανδημία του ι:ονΙο-ι9 στις ρυθμίσεις των άρθρων Ι έως

και 17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98 έως και 109 του ν.

4611/2019 και του ν. 4469/2017 (Ν 62), οι οποίες απωλέσθηκαν

κατάτη διάρκειατου χρονικού διαστήματος από 1ης Μαρτίου 2020

έως και 31 Ιουλίου 2021 λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ονι 0-19.

Με τη ρύθμιση του άρθρου 2 επεκτείνεται η επιδότηση των

αιτούντων που ήδη είχαν κριθεί ως δικαιούχοι του προγράμματος
2 επιδότησης «Γέψυρα», δυνάμει του ν. 4714/2020 (Α’ 148, άρΘρα

71 έως και 83), για τρεις (3) επιπλέον μήνες.

Με τη ρύθμιση του άρθρου 3 τροποποιείται το ύψος του ποσού

που Θεωρείται ως εμπρόθεσμη καταβολή στο πλαίσιο τήρησης των

υποχρεώσεων του οψειλέτη κατά τον χρόνο καταβολής της
3 συνειοψοράς, προκειμένου να μην απεντάσσονται από το

πρόγραμμα οψειλέτες, οι οποίοι καταβάλλουν τη δόση με

ολιγοήμερη καθυστέρηση.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση και μόνον για όσες αιτήσεις έχουν

υποβληθεί οριστικά μέχρι την καταληκτική προθεσμία του

προγράμματος, επεκτείνεται μέχρι τις 31.12.2021 η δυνατότητα
ρύθμισης των δανείων νια τα μη ενήμερα δάνεια, ώστε να

επωψεληθούν από την επιδότηση, στο πλαίσιο του Προγράμματος

Γέψυρα ΙΙ.

5



υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης στην περίπτωση άμεσης ή
έμμεσης απόκτησης δικαιωμάτων ψήψου, λόγω απόκτησης
μετοχών, κατ’ εψαρμογή του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013.
Ειδικότερα, με την εψαρμογή του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013,
υψίσταται η πιθανότητα το Ταμείο Χρηματσπιστωτικής
Σταθερότητας να υπερβεί τα όρια της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.
3461/2006, με αποτέλεσμα να υποχρεούται να απευθύνει
δημόσια πρόταση γιατο σύνολο των κινητών αξιώντου πιστωτικού
ιδρύματος, καταβάλλοντας δίκαιο και εύλογο αντάλλαγμα, όπως
ορίζεται στο άρθρο 9 του ίδιου νόμου. Τούτο δεν είναι συμβατό με
τον σκοπό του Ταμείου, δηλαδή, τη συνεισψορά του στη
διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμψέροντος.
Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται ότι τα όργανα που, κατά
τη διάταξη αυτή, έχουν την αρμοδιότητα να ορίζουν ότι το Ταμείο
για την Αξιοποίηση της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
(Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) προβαίνει στην ωρίμανση έργων, στο Πλαίσιο του
Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, έχουν, επίσης,
την αρμοδιότητα να ορίζουν ότι μπορεί να αναλάβει τη διενέργεια

7
διαγωνισμών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης συμβάσεων
στο πλαίσιο του Προγράμματος. Με τη διάταξη αυτή επιχειρείται
η Περαιτέρω αξιοποίηση της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και της
ευελιξίας που διαθέτει το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.. Επίσης, προβλέπεται ότι, αν
ορισθεί το ·Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Φορέας μίας ή Περισσοτέρων από τις ως άνω
αρμοδιότητες, με την απόψαση ορισμού του μπορεί να
εξειδικεύονται τα στάδια και το ειδικότερο περιεχόμενο της
αρμοδιότητας αυτής.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση εναρμονίζονται οι διατάξεις για
τους σκοπούς του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. με τις ως άνω νέες διατάξεις για το
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ν.
4799/2021 (Α’ 78) και Προστίθενται ως νέες αρμοδιότητες του

8 Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. η διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών και η
παρακολούθηση της εκτέλεσης έργων, που έχουν ενταχθεί στο
Πρόγραμμα. Με τη διάταξη αυτή επιχειρείται η περαιτέρω
αξιοποίηση της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και της ευελιξίας που
διαθέτειτο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ..
Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξειδικεύονται οι σκοποί του
Ταμείου, στο επίπεδο της επιχειρησιακής μονάδας, της Μονάδας
Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, που θα έχει τις αρμοδιότητες
αυτές. Στο ίδιο πνεύμα εξειδικεύεται η αρμοδιότητα αυτής ως
ιτροςτη διενέργειαδιαγωνισμών. Επίσης, ορίζεται ότιτο άρθρο 5Β
του ν. 3986/2011, τα άρθρα 125 έως και 131 του ν. 4799/202 1 και
των όρων της σύμβασης της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 5β, που

9
ρυθμίζουν την ωρίμανση των έργων που έχουν υπαχθεί στο
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας,
ισχύουν και ως προςτη διενέργειατων διαγωνιστικών διαδικασιών
και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων που έχουν
ανατεθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος. Ορίζεται, περαιτέρω, ότι
η σύμβαση που υπογράψεται από το κατά την παρ. 3 του άρθρου
5Β του ν. 3986/2011 αρμόδιο όργανο και το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. προβλέπει
υποχρεώσεις και δικαιώματα των δυο πλευρών που αναψέρονται
και στη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών και την



Δ. ‘Εκθεση νενικών συνεπειών

παρακολούθηση της εκτέλεσης συμβάσεων που έχουν υπαχθεί

στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

Τα άρθρα 10 έως και 17 του ν. 3986/2011, που ρυθμίζουν

χωροταξικά και πολεοδομικά ζητήματα, ισχύουν και ως προς τη

διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών και την

παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων που έχουν

ανατεθεί στο Πλαίσιο αυτού του Αναπτυξιακού Προγράμματος.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

Με το ττροτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η αξιοποίηση πόρων που

έχουν ήδη διατεθεί για άλλους σκοπούς στο Υπουργείο

10 Μετανάοτευσης και Ασύλου και για την εξυπηρέτηση της

αποστολής του χωρίς να επιβαρύνεται περαιτέρω ο κρατικός

προϋπολογισμός.

ΘΕΣ\ΙΟΙ,
ΔΙΙΜί)ΣΙι\
ΔΙ ί) Ι ΚΙ ΙΣ ΙΙ,
ΔΙ\Ι)ι\Ν Ι·Ιι\

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝ ΙΣΜΟΣ

Αύξηση εσόδων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

1) ΝΙΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

Π ΟΑΙΤΙΣΤΙ ΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΑΑΟΝ

Χ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ

Μείωση δαπανών Χ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα / χ

αποτελεσματικότητα

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών

Χ

Χ Χ

ΕΜΜΕΣΑ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείρισιι κινδύνων

Χ Χ Χ

Άλλο Χ Ι Χ



Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρο 1: Το όψελος της ρύθμισης του Παρόντος είναι η διευκόλυνση των ψυσικών και νομικών προσώπων που
έχουν πληγεί από τον κορωνοΙό ςονιο-ι9, μέσω της παροχής της δυνατότητας επανένταξής τους στο πλαίσιο
προηγούμενων ρυθμίσεων που απωλέσθηκαν, με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας στα
πρόσωπα αυτά και τη μεγιστοποίηση της Φορολογικής συμμόρψωσης στο Πλαίσιο της δεδομένης οικονομικής
συγκυρίας.

Άρθρα 2 και 3: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις: α) επεκτείνεται η επιδότηση των αιτούντων που ήδη είχαν
κριθεί ως δικαιούχοιτου Προγράμματος, για τρεις (3) επιπλέον μήνες, β)τροΠοποιείταιτο ύψοςτου ποσού που
Θεωρείται ως εμπρόθεσμη καταβολή, στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεων του οψειλέτη κατά τον χρόνο
καταβολής της συνεισψοράς, από εκατόν Πενήντα (150) ευρώ στο ισόποσο των δύο (2) μηνιαίων δόσεων,
προκειμένου να μην απεντάσσονται από το πρόγραμμα οψειλέτες, οι οποίοι καταβάλλουν τη δόση με
ολιγοήμερη καθυστέρηση.
Συνακόλουθα, το όψελος των προτεινόμενων διατάξεων συνίσταται στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
προς τους δανειολήπτες, ενισχύεται η εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου, εμτιεδώνεται η διαδικασία ρύθμισης
των οψειλών και εξασψαλίζονται η στήριξη των δανειοληπτών και η πρόληψη γένεσης κοινωνικών
προβλημάτων. Με τις διατάξεις αυτές διαμορψώνονται σι κατάλληλες συνθήκες, ώστε να μειωθεί το υψηλό
ιδιωτικό χρέος, αλλά και να αποτραπεί η δημιουργία νέου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση της
ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

Άρθρα 4 και 5: Με τις προτεινόμενες διατάξεις: α) επεκτείνεται η προθεσμία ενΓός της οποίας μπορεί να γίνει
ρύθμιση του μη εξυπηρετούμενου δανείου, στο Πλαίσιο του Προγράμματος «Γέψυρα ΙΙ» (ν. 4790/2021, Α’ 48,
άρθρα 64 έως και 77), μέχρι τις 31.12.2021, ώστε να λάβει την επιδότηση ο επιλέξιμος οψειλέτης και β)
τροποποιείται το ύψος του ποσού που θεωρείται ως εμπρόθεσμη καταβολή στο Πλαίσιο τήρησης των
υποχρεώσεων του οψειλέτη κατά τον χρόνο καταβολής της συνεισψοράς, από το ισόποσο της μίας δόσης στο
ισόποσο δύο δόσεων, Προκειμένου να μην απεντάσσονται από το πρόγραμμα οψειλέτες, οι οποίοι
καταβάλλουν τη δόση με ολιγοήμερη καθυστέρηση. Με τις τροποποιήσεις αυτές, ενισχύεται η εμπιστοσύνη στο
κράτος δικαίου, εμπεδώνεται η κουλτούρα ρύθμισης των οψειλών και εξασψαλίζονται η στήριξη και ανάπτυξη
βιώσιμων οψειλετών και υγιών επιχειρήσεων, καθώς και η πρόληψη γένεσης κοινωνικών προβλημάτων.
Με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, διαμορψώνονται σι κατάλληλες συνθήκες, ώστε να μειωθεί το υψηλό
ιδιωτικό χρέος, αλλά και να αποτραπεί η δημιουργία νέου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση της
ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασψαλίζονται η εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και
η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Άρθρα 7 έως και 9: Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται η συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων της νέας
επιχειρησιακής μονάδας του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. μετην προσθήκη σε αυτές της διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών,
στο Πλαίσιο Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας των άρθρων 126 έως και 130 του ν. 4799/2021, καθώς και της
παρακολούθησης της εκτέλεσης τέτοιων συμβάσεων.

Άρθρο 10: Επιτυγχάνεται η ευελιξία στην αξιοποίηση των πόρων που έχουν ήδη διατεθεί στο Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου και οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν υπέρ του δημοσίου συμψέροντος χωρίς
να επιβαρύνουν περαιτέρω τον κρατικό προϋπολογισμό.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης



ΘΕΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΟ
ΑΓΟΡΆ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ& Λ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ‘ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΜΛΟΝ

Σχεδιασμός!

προετοιμασια

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜ ΟΓΙ-ΙΣ
Προσληψεις /

ΤΗΣ
κινητικοτητα

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Ενη μέρωσιι

εκπαίδευση

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Αλλο

Στήριξη και

λειτουργία

διαχείρισης

Διαχείριση

ΓΙΑ Ί’ΙΙ αλλαγών Κατά

ΑΕΙΤΟΥΡΙ’ΙΑ την εκτέλεση

& ΑΙΙΟΔΟΣΙ Ι

ΤΗΣ
Κοστος

ΡΥΘΜΙΣΙΙΣ
οιηιιετοχις

στη νεα
ρύΟμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

_______________________________________________

Άρθρο 1: Σε ό,τι αψορά στο διοικητικό Κόστος εψαρμογής της προτεινόμενης διάταξης σημειώνεται ότι πιθανή

αύξηση του διοικητικού κόστους εξαρτάται από τη δυνατότητα μηχανογραψικής υλοποίησης της εν λόγω

νομοθετικής ρύθμισης.

Άρθρα 2 και 3: Από την επέκταση του προγράμματος, Θα προκύψει κόστος τριάντα επτά (37) εκατομμύρια

ευρώ. Επίσης, δεν απαιτείται οποιαδήποτε ανανέωση στην υλικοτεχνική υποδομή ή τον εξοπλισμό ή
οποιαδήποτε πρόσληψη ή εκπαίδευση εργαζομένων, που να επιψέρουν διοικητικά κόστη. Η διαδικασία

ένταξης στο καθεστώς της επιδότησης και συνεισψοράς του Δημοσίου έχει ήδη σχεδιασθεί και υλοποιείται

και δεν απαιτούνται πρόσθετα κόστη βελτιώσεων ή άλλου τύπου λειτουργικά κόστη.

Άρθρα 4 έως και 9: Από την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκύπτει πρόσθετη επιβάρυνση του Κρατικού

προϋπολογισμού. Επίσης, δεν απαιτείται οποιαδήποτε ανανέωση στην υλικοτεχνική υποδομή ή τον εξοπλισμό

ή οποιαδήποτε πρόσληψη ή εκπαίδευση εργαζομένων, που να επιψέρουν διοικητικά κόστη. Η διαδικασία

ένταξης στο καθεστώς της επιδότησης και συνεισψοράς του Δημοσίου έχει ήδη σχεδιασθεί και υλοποιείται

και δεν απαιτούνται πρόσθετα κόστη βελτιώσεων ή άλλου τύπου λειτουργικά κόοτη.

Άρθρο 10: Από την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκύπτει πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού

προϋπολογισμού.



20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

(λ.,1

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣίΑ
ΔΙΟίΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΝΙΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΜΛΟΝ

Χ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Χ

Διαπίστωση
συνεπειών

Χ Χ
κινδύνων στους

στόχους

Σχεδιασμός
αποτροπής /

Χ Χ
αντιστάθ μισης

κινδύνων

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
τιιν υλοποίηση
της ρύθμισηςΜΕΙΩΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Άλλο

Συνεχής
αξιολόγησιι
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άρθρο 1: Στην αξιολογούμενη ρύθμιση δεν ελλοχεύουν κίνδυνοι ή δυσμενείς συνέπειες, αλλά, αντίθετα, αυτή
αποτρέπει τον κίνδυνο περιέλευοης των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό
ςονιο-ι9 σε μεγάλη δυσκολία ή αδυναμία καταβολής των ψορολογικών τους υποχρεώσεων.

Άρθρα 2 έως και 5: Στις αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν ελλοχεύουν κίνδυνοι ή δυσμενείς συνέπειες, αλλά
αντίθετα, αυτές θεσπίζονται προς όψελος των δανειοληπτών.

Άρθρα ό έως και 10: Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν συνεπάγονται κινδύνους ή δυσμενείς συνέπειες.



Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την

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

συναρμόδιους Υπουργούς

Άρθρο Ι
Συνεργασία Υπουργείου Οικονομικών με τα

συναρμόδια Υπουργεία

Άρθρα 2 έως και 5: Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης

Ιδιωτικού Χρέους

Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες Άρθρο 6: Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής

της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της

Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής —

Επιτροπή Κεψαλαιαγοράς

Άρθρο 10: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Άρθρο 1: Η αξιολογούμενη ρύθμιση έχει προκύψει μετά

από συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών και,

συγκεκριμένα, της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής

Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας με τις Υπηρεσίες της

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και,
Συνεργασία με συγκεκριμένα, με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής

κοινωνικούς φορείς / Διοίκησης — Διεύθυνση Εισπράξεων.

Ανεξάρτητες Αρχις
Άρθρο 6: Τράπεζα της Ελλάδος, Ταμείο

Χρη ματοπιοτωτικής Σταθερότητας, Επιτροπή

Κεαλαιαγοράς.

Άρθρα 7 έως και 9: Συνεργασία με Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., Ε.Ε.ΣΥ.Π.

Άρθρο 6: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διεθνής διαβούλε:υση Τράπεζα, ΕυρωπαΙκός Μηχανισμός Σταθερότητας

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναφείς συν αγματικές δισ τάξεις

·· Άρθρο 1: Άρθρα 4, 22, 25 και 78 του Συντάγματος,

·· Άρθρα 2 έως και 5: Άρθρα 4, 17, 22, 25 του Συντάγματος,

·· Άρθρα 7 έως και 9: Άρθρο 106 του Συντάγματος.

25. [ Ενωσιακό δίκαιο

ι.ιό



Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(σνμπεριλαμβανομένο ν
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων9

Κανονισμός

Οδηγία

Απόφαση

Ζ. Πίνακας τροιτοτιοιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υιριστάμενες διατάξεις

Άρθρο Ι

Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία
του κορωνοϊσύ ςονιο-ι9 στις ρυθμίσεις
των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, των
άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 και του
ν. 4469/2017-Τροποποίηση των Παρ. 1 και
2 του άρθρου 291 ν. 4738/2020

Το δεύτερο εδάψιο των παρ. Ι και 2 του
άρθρου 291 του ν. 4738/2020 (Α’ 207),
τροποποιείται ως προς την καταβολή των
δόσεων και την καταληκτική ημερομηνία
καταβσλής τους και το άρθρο 291
διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Οψειλέτες με οφειλές βεβαιωμένες στις
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)
και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις
ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις

Ο)



οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή

είσπραξης και παράταση καταβολής,

σύμψωνα με την από 11.32020 Πράξη

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 55), η

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.

4682/2020 (Α’ 76), την από 30.3.2020

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75),

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν.

4684/2020 (Α’ 86), την από 15.2020 Πράξη

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.

4690/2020 (Α’ 104) και τον ν.4690/2020, οι

οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του

χρονικού διαστήματος Ιη Μαρτίου 2020

έως και 31 Ιουλίου 2021 ρύθμιση

τμηματικής καταβολής σύμΦωνα με: α) τα

άρθρα 1-17 του ν. 432 1/2015 (Α’ 32), β) τα

άρθρα 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73)

και γ) τον ν. 4469/2017 (Α 62), δύνανται να

επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς

ρύθμισης με τους ίδιους όρους και

προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη

οψειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό

δόσεων της ρύθμισης κατόπιν αίτησής

τους. Η επανένταξη του οψειλέτη στη

ρύθμιση συντελείται με την καταβολή των

δόσεων των μηνών Αυγούστου και

Σεπτεμβρίου 2021, η οποία πρέπει να

πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία

εργάσιμη ημέρα του μήνα Οκτωβρίου 2021

μαζί με τη δόση του μηνός Οκτωβρίου
2021. Η καταληκτική ημερομηνία της

αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά

το πλήθος των δόοεων που ήταν

ανεξόψλητες την ημέρα της αναβίωσης.

2. Οψειλέτες που ανήκουν στις ακόλουθες

κατηγορίες:

(α) εψόσον Πρόκειται για οψειλέτες ψυσικά

πρόσωπα επιτηδευματί.ες, νομικά

πρόσωπα ή νομικές οντότητες που

επλήγησαν λόγω των μέτρων για την

αντιμετώπιση της πανδημίας ΟνΙΟ-19, να

έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που

ορίζεται ούμψωνα με απόψαση του

Υπουργού Οικονομικών,

(β) εψόσον πρόκειται για οψειλέτες ψυσικά

πρόσωπα μη επιτηδευματίες:

Τροποποιείται το δεύτερο εδάψιο των παρ.

Ι και 2 του άρθρου 291 του ν. 4738/2020 (Α’

207) που έχει ως εξής:

«1. Οψειλέτες με οψειλές βεβαιωμένες στις

Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και

τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων

τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχουν

χορηγηθεί αναστολή είοπραξης και

παράταση καταβολής, σύμψωνα με την από

11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού

Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με

το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), την από

30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού

Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με

το άρθρο Ι του ν. 4684/2020 (Α’ 86), την από

1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

(Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του

ν. 4690/2020 (Α’ 104), και τον ν. 4690/2020,

σι οποίοι απώλεοαν κατά τη διάρκεια του

χρονικού διαστήματος Ιη Μαρτίου 2020 έως

και 31 Ιουλίου 2021 ρύθμιση τμηματικής

καταβσλής σύμψωνα με: α) τα άρθρα 1 έως

17 του ν. 4321/2015 (Α’ 32), β) τα άρθρα 98

έως 109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και γ) τον ν.

4469/2017 (Α’ 62), δύνανται να

επανενταχθσύν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης

με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για

την υπολειπόμενη οψειλή και για τον

εναπομείναντα αριθμό δόσεων της

ρύθμισης κατόπιν αίτησής τους. Η

επανένταξη του οψειλέτη στη ρύθμιση

συντελείται με την καταβολή της δόσης του

μηνός Αυγούστου 2021, η οποία πρέπει να

πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία

εργάσιμη ημέρα του μήνα Σεπτεμβρίου 2021

μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου

2021. Η καταληκτική ημερομηνία της

αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά

το πλήθος των δόσεων που ήταν

ανεξόψλητες την ημέρα της αναβίωσης.



(βα) είτε η σύμβαση εργασίας τους να
ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό
διάστημα από Ιης.3.2020 έως 31072021,
λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας ςονιο-ι9, σύμψωνα με
άρθρο δέκατο τρίτο της από 143.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.
4682/2020 (Α’ 76), το άρθρο 11 της από
20.32020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο Ι του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και το
άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α’ 235),

(ββ) είτε έλαβαν αποζημίωση ειδικού
σκοπού με μονομερή δήλωση για
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από
Ιης.3.2020 έως 31.07.2021, σύμψωνα με το
άρθρο 68 του ν. 4756/2020 και το άρθρο 13
της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 3 του ν. 4682/2020,

(βγ) είτε εντάχθηκαν στον μηχανισμό
ενίσχυσης ιιΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιοδήποτε
χρονικό διάστημα από Ιης.3.2020 έως
31.07.2021, σύμψωνα με το άρθρο 31 του
ν. 4690/2020, το άρθρο 123 του ν.
4714/2020 και το άρθρο 40 του ν.
4778/2021 (Α’26),

(βδ) είτε έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από
Ιης.3.2θ20 έως 31.07.2021 και έχουν
αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των
δηλώσεων «ι:ονιο», σύμψωνα με το άρθρο
δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4683/2020,
την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020

(Α’ 104) και το άρθρο 27 του ν. 4772/2021
(Α 17),

(βε) είτε ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο
ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα

από Ιης.3.2020 έως 31.07.2021

και οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια
του χρονικού διαστήματος Ιης Μαρτίου
2020 έως και 31 Ιουλίου 2021 ρύθμιση
τμηματικής καταβολής σύμψωνα με: 1) τα
άρθρα 1-17 του ν. 4321/2015, ί) τα άρθρα

2. Οψειλέτες που ανήκουν στις ακόλουθες

κατηγορίες:

α) εψόσον πρόκειται για οψειλέτες ψυσικά

πρόσωπα επιτη δε υ ματίες, νομικά πρόσωπα

ή νομικές οντότητες που επλήγησαν λόγω

των μέτρων για την αντιμετώπιση της

ιτανδημίας ΟΙ0-19, να έχουν κύριο ΚΑΔ

δραστηριότητας που ορίζεται σύμψωνα με

απόψαση του Υπουργού Οικονομικών,

β) εψόσον Πρόκειται για οψειλέτες ψυσικά

Πρόσωπα μη επιτηδευματίες:

βα) είτε η σύμβαση εργασίας τους να

ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό

διάστημα από Ιης.3.2020 έως 31.7.2021,

λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της

πανδη μίας ΟνΙ0-19, σύμψωνα με το άρθρο

δέκατσ τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία

κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020

(Ν 76), το άρθρο 11 της από 20.3.2020

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68),

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.

4683/2020 (Ν 83) και το άρθρο 68 του ν.

4756/2020 (Α’ 235),

ββ) είτε έλαβαν αποζημίωση ειδικού

σκοπού με μονομερή δήλωση για

οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από

Ιης.3.2020 έως 31.7.2021, σύμψωνα με τα

το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 και το άρθρο

13 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το

άρθρο 3 του ν. 4682/2 020,

βγ) είτε εντάχθηκαν στον μηχανισμό

ενίσχυσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε

χρονικό διάστημα από Ιης.3.2020 έως

31.7.2021 σύμψωνα με το άρθρο 31 του ν.

4690/2020, το άρθρο 123 του ν. 4714/2020

και το άρθρο 40 του ν.4778/2θ21 (Α’ 26),



98-109 του ν. 4611/2019 και ϋί) τον ν.

4469/2017 δύνανταινα επανενταχθούν οτο

ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους

όρους και προϋποθέσεις για την

υπολειπόμενη οψειλή και για τον

εναπομείναντα αριθμό δόσεων της

ρύθμισης κατόπιν αίτησής τους. Η

επανένταξη του οψειλέτη οτη ρύθμιση

συντελείται με την καταβολή των δόσεων

των μηνών Αυγούοτου και Σεπτεμβρίου

2021, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί

μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του

μήνα Οκτωβρίου 2021 μαζί με τη δόση του

μηνός Οκτωβρίου 2021. Η καταληκτική

ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης

επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων Ι

που ήταν ανεξόψλητες την ημέρα της

αναβίωοης. »

Άρθρο 2
Επέκταση του χρόνου συνεισψοράς του

Δημοσίου στο πλαίσιο των άρθρων 71-83

ν. 4714/2020 (Α’148)

1. Σε ψυσικά και νομικά πρόσωπα που

έχουν ήδη κριθεί δικαιούχοι της

συνειοψοράς δημοσίου στο Πλαίσιο των

άρθρων 71-83 ν. 4714/2020 (Α’148),

επεκτείνεται η καταβολή αυτής για τρεις (3)

επιπλέον μήνες από τη δημοσίευση του

παρόντος, ως εξής:

α) Για τα δάνεια της υποπερ. στα) της περ.

στ) της παρ. 4 του άρθρου 71, η

συνεισψορά του δημοσίου ανέρχεται σε

ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί της

μηνιαίας δόσης.
β) Για τα δάνεια της υποπερ. στβ) της Περ.

οτ) της παρ. 4 του άρθρου 71, η

συνεισψορά του δημοσίου ανέρχεται σε

ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί

της μηνιαίας δόοης.

γ) Για τα δάνεια της υποπερ. οτγ) της περ.

οτ) της παρ. 4 του άρθρου 71, η

συνεισψορά του δημοσίου ανέρχεται σε

ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί της

μηνιαίας δόσης.

2. Η διάρκεια παρακολούθησης για την

τήρηση των υποχρεώσεων του οψειλέτη,

βδ) είτε έλαβαν μειωμένο μίσθωμα γι

οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από

Ιης3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν

αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των

δηλώσεων «ςΟνΙΟ-19», σύμψωνα με το

άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία

κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4683/2020,

την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020

(Α’ 104) καιτο άρθρο 27 του ν. 4772/2021 (Α’

17),

βε) είτε ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο

ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα

από Ιης.3.2020 έως 31.7.2021 και σι οποίοι

απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού

διαστήματος από Ιης Μαρτίου 2020 έως και

31 Ιουλίου 2021 ρύθμιση τμηματικής

καταβολής σύμψωνα με: 1) τα άρθρα 1 έως

17 του ν. 432 1/2015, ί) τα άρθρα 98 έως 109

του ν. 4611/2019 και ϋ) τον ν. 4469/2017

δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο

καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και

προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οψειλή

και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων

της ρύθμισης κατόπιν αίτησής τους. Η

επανένταξη του οψειλέτη στη ρύθμιση

συντελείται με την καταβολή της δόοης του

μηνός Αυγούστου 2021, η οποία πρέπει να

πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία

εργάσιμη ημέρατου μήνα Σεπτεμβρίου 2021

μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου

2021. Η καταληκτική ημερομηνία της

αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά

το πλήθος των δόοεων που ήταν

ανεξόψλητες την ημέρα της αναβίωσης».

Δεν υψίσταται



σύμψωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 ν.
4714/2020 (Α’148) εκκινεί. μετά την
ολοκλήρωση της περιόδου συνεισφοράς,
σύμψωνα με την παρ. Ι του παρόντος.

Άρθρο 3
Εμπρόθεσμο καταβολής του ποσού που
βαρύνει τον οψειλέτη
Τροποποίηση της παρ. Ι του άρθρου 79
του ν. 4714/2020 (Α’148)

Το τρίτο εδάψιο της περ. α) της παρ. Ι του
άρθρου 79 ν. 4714/2020 (Α’148)
τροποποιείται ως ακολούθως: «Ο
οψειλέτης δεν μπορεί να θεωρηθεί
εκπρόθεσμος ως προς την καταβολή του
ποσού που βαρύνει τον ίδιο, εάν το ποσό
που εκκρεμεί προς πληρωμή δεν
υπερβαίνει τις δύο μηνιαίες δόσεις».

Άρθρο 4 Παράταση της προθεσμίας

ρύθμισης — Τροποποίηση της παρ. 4 του

άρθρου 69 του ν. 4790/2021

Το πρώτο εδάψιο της παρ. 4 του άρθρου 69
ν. 4790/2021 (Α’ 48) τροποποιείται ως
ακολούθως: «Η διαδικασία της περ. γ) της
παρ. 3 ολοκληρώνεται ως την 31η
Δεκεμβρίου 2021 το αργότερο, ενώ η
συμψωνία αναδιάρθρωσης εναπόκειται
στην ελεύθερη βούληση των μερών και στη Τροποποιείται το τρίτο εδάψιο της περ. α)

σύμπτωση δηλώσεων βουλήσεως της παρ. Ι του άρθρου 79 ν. 4714/2020

αμψότερων». (Α’148) που έχει ως εξής: «Δεν μπορεί να

θεωρηθεί μη εμπρόθεσμη καταβολή, η

καταβολή συνολικού ποσού έως εκατόν
Άρθρο 5 Εμπρόθεσμο καταβολής του πενήντα (150) ευρώ».
ποσού που βαρύνει τον οψειλέτη

Τροποποίηση της παρ. Ι του άρθρου 72

του ν. 4790/2021 (Α’ 48)

Το τρίτο εδάψιο της περ. α) της παρ. Ι του

άρθρου 72 ν. 4790/2021 (Ν 48)

τροποποιείται ως ακολούθως: «Ο

οφειλέτης δεν μπορεί να θεωρηθεί

εκπρόθεσμος ως προς την καταβολή του

ποσού που βαρύνει τον ίδιο, εάν το ποσό



που εκκρεμεί προς ιτ.ληρωμή δεν

υπερβαίνει τις δύο μηνιαίες δόσεις».

Άρθρο ό

Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου Ι6Γ

του ν. 3864/2010

Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου Ι6Γ του ν.

3864/2010 προστίθεται εδάψιο και η παρ.

8 διαμορψώνεται ως εξής:

«8. Η υποχρέωση υποβολής δημόσιας

πρότασης της παραγράψου 1 του άρθρου

7 του ν. 3461/2006 δεν Ισχύει σε

περίπτωση άμεσης ή έμμεσης απόκτησης

από το Ταμείο δικαιωμάτων ψήψου,

συνεπεία της κεψαλαιακής ενίσχυσης

που παρέχεται σύμψωνα με τον παρόντα

νόμο, μέσω της συμμετοχής του Ταμείου

σε αύξηση μετοχικού κεψαλαίου

πιστωτικού ιδρύματος ή της μετατροπής

των υπό αίρεση μετατρέψιμων

ομολογιών ή της άρσης των περιορισμών

του Ταμείου στην άσκηση των

δικαιωμάτων ψήψου του άρθρου 7α ή
απόκτησης μετοχών σύμψωνα με το

άρθρο 27Ατου ν. 4172/2013.»

Άρθρο 7

Τροποποίηση των παραγράψων Ι και 2

του άρθρου 130 του ν. 4799/2021

Οι παράγραψοι Ι και 2 του άρθρου 130

του ν. 4799/2021 τροποποιούνται και το

άρθρο 130 διαμορψώνεται ως εξής:

Διαδικασία ανάθεσης στο Τ.Α.1.ΠΕ.Δ. ως

ψορέα ωρίμανσης, διενέργειας της

διαγωνιστικής διαδικασίας και

παρακολούθησης της εκτέλεσης

συ μβάσεων

Τροποποιείται το Πρώτο εδάψιο της παρ. 4

του άρθρου 69 ν. 4790/2021 που έχει ως

εξής:

«4. Η διαδικασία της περ. γ) της παρ. 3

ολοκληρώνεται ως την 30ή Σεπτεμβρίου

2021 το αργότερο, ενώ η συμψωνία

αναδιάρθρωσης εναπόκειται στην ελεύθερη

βούληση των μερών και στη σύμπτωση

δηλώσεων βουλήσεως αμψότερων».

Τροποποιείται το Τρίτο εδάψιο της περ. α)

της παρ. 1 του άρθρου 72 ν. 4790/2021 (Α’

48) που έχει ως εξής:

«Δεν μπορεί να θεωρηθεί μη εμπρόθεσμη

καταβολή, η μη καταβολή συνολικού ποσού

ύψους μίας μηνιαίας δόσης».

Τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου Ι6Γ του

ν.3864/2010 που έχει ως εξής:

«8. Η υποχρέωση υποβολής δημόσιας

πρότασης της παραγράψου Ι του άρθρου 7

του ν. 3461/2006 δεν Ισχύει σε περίπτωση

άμεσης ή έμμεσης απόκτησης από το Ταμείο

δικαιωμάτων ψήψου, συνεπεία της

κεψαλαιακής ενίσχυσης που παρέχεται

σύμψωνα με τον παρόντα νόμο, μέσω της

συμμετοχής του Ταμείου σε αύξηση

μετοχικού κεψαλαίου πιοτωτικού ιδρύματος



1. Το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. μπορεί εναλλακτικά να

ορίζεται ως ψορέας ωρίμανσης ή/και

διενέργειας του διαγωνισμού ή/και

παρακολούθησης της εκτέλεσης των

συμβάσεων του παρόντος:

α) με απόψαση της Κυβερνητικής

Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής

Σημασίας, για έργα που εντάσσονται στο

Πρόγραμμα, ύστερα από σχετικό αίτημα

του δικαιούχου του Προγράμματος.

β) μετην επιψύλαξη της περ. α), από τους

δικαιούχους του Προγράμματος, για

συμβάσεις αρμοδιότητάς τους. Στην

περίπτωση αυτήν, για την ανάθεση

απαιτείται και έγκριση του αιτήματος

ανάθεσης του δικαιούχου του

Προγράμματος, από το Διοικητικό

Συμβούλιο του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.

2. Σε περίπτωση που για την άσκηση μιας

από τις προαναψερθείσες αρμοδιότητες

επιλέγεται το Τ.ΑΙ.ΠΕ.Δ., με την ως άνω

αττόψαση της Κυβερνητικής Επιτροπής

Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας

εξειδικεύονται, ύστερα από πρόταση του

Τ.Α.ΙΠΕ.Δ. και του δικαιούχου του

Προγράμματος, τα στάδια και το

ειδικότερο περιεχόμενο της

αρμοδιότητας αυτής. Η πρόταση

υποβάλλεται στην Κυβερνητική Επιτροπή

Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας από

τον δικαιούχο του Προγράμματος.

Άρθρο 8

Τροποποίηση περ. β’ της παρ. Ι του

άρθρου Ι του ν. 3986/2011 (Α’ 152)

Η περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου Ι του ν.

3986/2011 (Α’ 152), περί του σκοπού της

ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.»

ή της μετατρσπής των υπό αίρεση

μετατρέψιμων ομολογιών ή της άρσης των

περιορισμών του Ταμείου στην άσκηση των

δικαιωμάτων ψήψου του άρθρου 7α».

Τροποποιούνται σι παράγραψοι 1 και 2 του

άρθρου 130 του ν. 4799/2021 που έχει ως

εξής:

«Αρθρο 130

Διαδικασία ανάθεσης στο

Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ως ψορέα ωρίμανσης

1. Το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. μπορεί εναλλακτικά να

ορίζεται ως ψορέας ωρίμανσης των

συμβάσεων του παρόντος:

α) με απόψαση της Κυβερνητικής Επιτροπής

Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, για την

ωρίμανση των έργων που εντάσσονται στο

Πρόγραμμα, ύστερα από σχετικό αίτημα του

δικαιούχου του Προγράμματος.

β) από τους δικαιούχους του

Προγράμματος, για την ωρίμανση των

Συμβάσεων αρμοδιότητάς τους,

συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης

που το Ταμείο δεν έχει οριστεί ως ψορέας

ωρίμανσης από την Κυβερνητική Επιτροπή,

σύμψωνα με την περ. α). Σε αυτή την

περίπτωση για την ανάθεση απαιτείται και

απόψαση περί αποδοχής του αιτήματος

ανάθεσης του δικαιούχου του

Προγράμματος, από το Διοικητικό

Συμβούλιο του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.



τροποποιείται και η παρ. Ι του άρθρου Ι

διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την

επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΊΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΕ». (Ταμείο). Το Ταμείο έχει σκοπό:

α) Την αξιοποίηση περιουσιακών

στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του

Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών

στοιχείων νομικών προσώπων δημοσίου

δικαίου (ν.π.δ.δ.) ή δημοσίων

επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό

κεφάλαιο ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, στο

Δημόσιο ή σε ν.π.δ.δ., όπως ορίζεται στην

παρ. Ι του άρθρου 5, σύμψωνα με τις

εττικρατούσες συνθήκες της αγοράς και

με εγγυήσεις πλήρους διαψάνειας,

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι

των εσόδων. Τα περιουσιακά στοιχεία

μεταβιβάζονται στο Ταμείο, σύμψωνα με

τις επόμενες διατάξεις.

β) Την ωρίμανση Συμβάσεων Στρατηγικής

Σημασίας που έχουν ενταχθεί. στο

«Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων

Στρατηγικής Σημασίας)> (Πρόγραμμα) του

ν. 4799/2021 (Α’ 78), σύμφωνα με τη

διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 56,

ή/και τη διενέργεια των σχετικών

διαγωνιστικών διαδικασιών ή/και την

παρακολούθηση της εκτέλεσης των

έργων που ανατίθενται στο πλαίσιο

αυτών.

Κατά την επιδίωξη του σκοπού του

Ταμείου, λαμβάνεται μέριμνα για τη

συμβολή του στην επίτευξη των στόχων

της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και

των 17 Παγκόσμιων Στόχων για τη

Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού

Ηνωμένων Εθνών (50)».

Άρθρο 9

Τροποποίηση του άρθρου 5Β του ν.

3986/2011

2. Σε περίπτωση που για την ωρίμανση

έργου ή έργων του Προγράμματος

επιλέγεται το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., με την απόψαση

της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων

Στρατηγικής Σημασίας εξειδικεύονται,

ύστερα από πρόταση του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. καιτου

δικαιούχου του Προγράμματος, τα στάδια

και το ειδικότερο περιεχόμενο της

διαδικασίας ωρίμανσης, για την οποία

αρμόδιο είναι το Ταμείο. Η πρόταση

υποβάλλεται στην Κυβερνητική Επιτροπή

Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας από τον

δικαιούχο του Προγράμματος».

Τροποποιείται η περ. β’ της παρ. 1 του

άρθρου Ι του ν. 3986/2011 (Α’ 152) που έχει

ως εξής:

Σύσταση - Σκοπός Επωνυμία

- Εδρα - Διάρκεια

«1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την

επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΊΔΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.». (Ταμείο).

Το Ταμείο έχει σκοπό:

α) Την αξιοποίηση τιερισυσιακών στοιχείων

της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου,

καθώς και περιουσιακών στοιχείων νομικών

προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) ή
δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το

μετοχικό κεφάλαιο ανήκει, άμεσα ή έμμεσα,

στο Δημόσιο ή σε ν.π.δ.δ., όπως ορίζεται

στην παρ. Ι του άρθρου 5, σύμφωνα με τις

επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με

εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας,

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των

εσόδων. Τα περιουσιακά στοιχεία

μεταβιβάζονται στο Ταμείο, σύμφωνα με τις

επόμενες διατάξεις.

β) Την ωρίμανση Συμβάσεων Στρατηγικής

Σημασίας που έχουν ενταχθεί στο



Το άρθρο 58 του ν. 3986/2011

διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 5Β Ωρίμανση συμβάσεων

στρατηγικής σημασίας, διενέργεια

διαγωνιστικών διαδικασιών για την

ανάθεση αυτών και παρακολούθηση της

εκτέλεσής τους

1. Το Ταμείο είναι αρμόδιο για την

ωρίμανση Συμβάσεων του Αναπτυξιακού

Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής

Σημασίας του άρθρου 126 του ν.

4799/2021 (Α’ 78), τη διενέργεια

διαγωνιστικών διαδικασιών για την

ανάθεση αυτών και την παρακολούθηση

της εκτέλεσης των συμβάσεων που

ανατίθενται στο πλαίσιο των διαδικασιών

αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 130 του

ίδιου νόμου. Κατά τη διενέργεια των εν

λόγω διαγωνιστικών διαδικασιών, το

Ταμείο λειτουργεί ως Διενεργούσα τον

διαγωνισμό Αρχή για λογαριασμό του

δικαιούχου του Προγράμματος, εκτελεί

όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την

ομαλή εξέλιξη της διαγωνιστικής

διαδικασίας και προβαίνει στην

κατακύρωση της σύμβασης καθώς και σε

όλες τις αναγκαίες ενέργειες μέχρι την

πλήρωση των τυχόν προβλεπομένων

αιρέσεων. Η σύμβαση υπογράψεται από

τον δικαιούχο του Προγράμματος, ο

οποίος αποτελεί και την Αναθέτουσα

Αρχή.

Για την επιτέλεση του σκοπού της Περ. β)

της παρ. 1 του άρθρου 1 και την άσκηση

των αρμοδιοτήτων του παρόντος

άρθρου, δημιουργείται στο Ταμείο, ως

διακριτός λειτουργικός κλάδος

δραστηριότητας αυτού, Μονάδα

Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, η

οποία λειτουργεί ως διακριτή λογιστική

μονάδα.

2. Το Ταμείο διενεργεί την ωρίμανση των

Συμβάσεων του Προγράμματος της παρ.

1, τη διενέργεια των σχετικών

διαγωνιστικών διαδικασιών και την

«Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συ μβάσεων

Στρατηγικής Σημασίας» (Πρόγραμμα) του ν.

4799/2021 (Α’ 78), σύμψωνα με τη

διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5Β.

Κατά την επιδίωξη του σκοπού του Ταμείου,

λαμβάνεται μέριμνα για τη συμβολή του

στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής

Πράσινης Συμψωνίας και των 17

Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη

Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

(505)».

Τροποποιείται το άρθρο 58 του ν.

3986/2011, το οποίο έχει ως εξής:

Άρθρο 58

1. Το Ταμείο είναι αρμόδιο για την

ωρίμανση Συμβάσεων του Αναπτυξιακού

Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής

Σημασίας του άρθρου 126 του ν. 4799/2021

(Α’ 78), σύμψωνα με το άρθρο 130 του ίδιου

νόμου.

Για την επιτέλεση του σκοπού της περ. β) της

παρ. Ι του άρθρου 1 και την άσκηση των

αρμοδιοτήτων του παρόντος άρθρου,

δημιουργείται στο Ταμείο, ως διακριτός

λειτουργικός κλάδος δραστηριότητας

αυτού, Μονάδα Ωρίμανσης Συμβάσεων

Στρατηγικής Σημασίας, η οποία λειτουργεί

και ως διακριτή λογιστική μονάδα.

Ωρίμανση

σημασίας

συμβάσεων στρατηγικής

‘3*



παρακολούθηση της εκτέλεσης των

συμβάσεων που ανατίθενται στο πλαίσιο

αυτών σύμψωνα με τις προβλέψεις του

παρόντος άρθρου, των άρθρων 125 έως

131 του ν. 4799/2021 και των όρων της

σύμβασης της περ. α) της παρ. 3. Για την

άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, το

Ταμείο ενεργεί κατ’ εντολή, για

λογαριασμό και στο όνομα του

δικαιούχου του Προγράμματος ή/και

ύστερα από έγκριση του ανωτέρω

δικαιούχου και υπέχει έναντι τρίτων

αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις

κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του,

μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια.

3. α) Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων

της Παρ. Ι υπογράψεται μεταξύ του

Ταμείου και του δικαιούχου του

Προγράμματος σύμβαση, με την οποία

τίθενται οι ελάχιστοι υποχρεωτικοί. όροι

που προβλέπονται στην παρ. 4. . Με τη

σύμβαση αυτήν εξειδικεύεται περαιτέρω

το περιεχόμενο της αρμοδιότητας που

ανατίθεται στο Ταμείο, καθορίζεται η

αμοιβή του Ταμείου για τις υπηρεσίες

που παρέχει, προβλέπονται οι

ειδικότερες υποχρεώσεις και τα

δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών,

καθώς και σι σχετικές ττροθεσμίες για την

εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Με

την ίδια σύμβαση μπορεί να ρυθμίζεται

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για

την άσκηση της αρμοδιότητας του

Ταμείου.

β) Σε περίπτωση που η Σύμβαση του

Προγράμματος είναι αρμοδιότητας των

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(ΟΤΑ), σύμψωνα με το άρθρο 126 του ν.

4799/2021, η σύμβαση της περ. α)

υπογράψεται από τον οικείο Γενικό

Γραμματέα της Περιψέρειας ή τον οικείο

Δήμαρχο.

4. Για την εκτέλεση της σύμβασης που

προβλέπεται στην περ. α) της παρ. 3:

2. Το Ταμείο διενεργεί την ωρίμανση των

Συμβάσεων του Προγράμματος της παρ. 1,

σύμψωνα με τις προβλέψεις του παρόντος

άρθρου, των άρθρων 125 έως 131 του ν.

4799/2021 και των όρων της σύμβασης της

περ. α) της παρ. 3. Για την άσκηση των

αρμοδιοτήτων αυτών, το Ταμείο ενεργεί κατ’

εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του

δικαιούχου του Προγράμματος ή/και ύστερα

από έγκριση του ανωτέρω δικαιούχου και

υπέχει έναντι Τρίτων αστική ευθύνη για

πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των

αρμοδιοτήτων του, μόνο για δόλο ή βαρεία

αμέλεια.

3. α) Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της

παρ. Ι υπογράψεται σύμβαση, με την οποία

τίθενται οι ελάχιστοι υποχρεωτικοί όροι που

προβλέπονται στην παρ. 4. Η σύμβαση

υπογράψεται μεταξύ του Ταμείου και του

δικαιούχου του Προγράμματος. Με τη

σύμβαση αυτήν, εξειδικεύεται περαιτέρω το

περιεχόμενο της αρμοδιότητας ωρίμανσης

που ανατίθεται στο Ταμείο, καθορίζεται η

αμοιβή του Ταμείου για τις υπηρεσίες

ωρίμανσης, προβλέπονται οι ειδικότερες

υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των

συμβαλλομένων μερών, καθώς και οι

σχετικές προθεσμίες για την εκπλήρωση των

υποχρεώσεών τους. Με την ίδια σύμβαση,

μπορεί να ρυθμίζεται και κάθε άλλη

αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση της

αρμοδιότητας του Ταμείου.

β) Σε περίπτωση που η Σύμβαση του

Προγράμματος είναι αρμοδιότητας των

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(ΟΤΑ.), σύμψωνα με το άρθρο 126 του ν.

4799/2021, η σύμβαση της περ. α)

υπογράψεται από τον οικείο Γενικό

Γραμματέα της Περιψέρειας ή τον οικείο

Δήμαρχο.



α) Το αρμόδιο για την υπογραψή της

σύμβασης όργανο υποχρεούται να:

αα) παρέχει στο Ταμείο όλες τις

αναγκαίες για την άσκηση της

αρμοδιότητάς του πληροφορίες, μελέτες

και έγγραψα, που του ζητούνται και να

ανταποκρίνεται εντός του

χρονοδιαγράμματος και των εν γένει

προθεσμιών που συμψωνούνται με το

Ταμείο, ως προς τα ζητήματα που είναι

κρίσιμα για την πρόοδο της Σύμβασης και

αβ) εγκρίνει, μέσα σε προθεσμία ενός (1)

μηνός από την παραλαβή πλήρους και

εμπεριστατωμένης εισήγησης του

Ταμείου, άλλως να απορρίπτει ρητά και

αιτιολογημένα εντός της ίδιας

προθεσμίας τη σχετική εισήγηση για:

1) τον προϋπολογισμό του αντικειμένου

που ανατίθεται στο Ταμείο και τις τυχόν

Τροποποιήσεις του και

1) τη μελέτη σκοπιμότητας του έργου.

ΙΙΙ) τη διακήρυξη διαγωνισμού για την

ανάθεση της σύμβασης

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της

ανωτέρω μηνιαίας προθεσμίας, οι

σχετικές με τα ανωτέρω ζητήματα

εισηγήσεις του Ταμείου Θεωρείται, ότι

έχουν αυτοδικαίως εγκριθεί.

Σε περίπτωση ρητής απόρριψης των

εισηγήσεων του Ταμείου από το αρμόδιο

για την υπογραψή της σύμβασης όργανο

εψαρμόζονται τα άρθρα 128 και 129 του

ν. 4799/2021 (Α’ 78), για την αξιολόγηση

και αναθεώρηση της Σύμβασης

β) Το Ταμείο υποχρεούται σε:

αα) άρτια, πλήρη και σύμψωνη προς τους

Κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και

τέχνης άσκηση της αρμοδιότητάς του στο

Πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης, εντός

του χρονοδιαγράμματος και των εν γένει

προθεσμιών που προβλέπεται σε αυτήν,

ββ) πλήρη και εμπεριστατωμένη

υποβολή εισηγήσεων στο αρμόδιο για

την υπογραψή της σύμβασης όργανο, για

4. Για την εκτέλεση της σύμβασης

προβλέπεται στην περ. α) της παρ. 3:

που

α) Το αρμόδιο για την υπογραψή της

σύμβασης όργανο υποχρεούται να:

αα) παρέχει στο Ταμείο όλες τις αναγκαίες

για την άσκηση της αρμοδιότητάς του

πληροψορίες, μελέτες και έγγραψα, που του

ζητούνται και να ανταποκρίνεται εντός του

χρονοδιαγράμματος και των εν γένει

προθεσμιών που συμψωνούνται με το

Ταμείο, ως προς τα ζητήματα που είναι

κρίσιμα για την πρόοδο του έργου και

αβ) εγκρίνει, μέσα σε προθεσμία ενός (1)

μηνός από την παραλαβή πλήρους και

εμπεριστατωμένης εισήγησης του Ταμείου,

άλλως να απορρίπτει ρητά και

αιτιολογημένα εντός της ίδιας προθεσμίας

τη σχετική εισήγηση για:

1) τον προϋπολογισμό του αντικειμένου που

ανατίθεται στο Ταμείο και τις τυχόν

Τροποποιήσεις του και

1) τη μελέτη σκοπιμότητας του έργου.

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της

ανωτέρω μηνιαίας προθεσμίας, οι σχετικές

με τα ανωτέρω ζητήματα εισηγήσεις του

Ταμείου θεωρείται, ότι έχουν αυτοδικαίως

εγκριθεί. Σε περίπτωση ρητής απόρριψης

των εισηγήσεων του Ταμείου από το

αρμόδιο για την υπογραψή της σύμβασης

όργανο, εψαρμόζονταιτα άρθρα 128 και 129

του ν. 4799/2021 (Α’ 78), για την αξιολόγηση

και αναθεώρηση του έργου.

β) Το Ταμείο υποχρεούται σε:

αα) άρτια, πλήρη και σύμψωνη προς τους

Κανόνες της σύγχρονης επιστήμης καιτέχνης

άσκηση της αρμοδιότητάς του στο πλαίσιο

εκτέλεσης της σύμβασης, εντός του



τα ζητήματα της υποπερ. αβ) της περ. α), χρονοδιαγράμματος και των εν γένει

και

γγ) έγκαιρη και τακτική έγγραψη

ενημέρωση του αρμόδιου για την

υπογραψή της σύμβασης οργάνου και

του εποπτεύοντος Υπουργού, σχετικά με

την πρόοδο της ωρίμανσης της

Σύμβασης, της διαγωνιστικής

διαδικασίας ή την εκτέλεση της

σύμβασης.

γ) Το συνολικό κόστος των αρμοδιοτήτων

ωρίμανσης των Συμβάσεων, διενέργειας

των συναψών διαγωνιστικών

διαδικασιών και παρακολούθησης της

εκτέλεσης των συμβάσεων που

ανατίθενται στο Ταμείο με τη σύμβαση

της περ. α) της παρ. 3, καλύπτονται

πλήρως από τον δικαιούχο του

Προγράμματος, σύμψωνα με τον

εγκεκριμένο προϋπολογισμό του

αντικειμένου που ανατίθεται στο Ταμείο

και τις τυχόν τροποποιήσεις του. Με την

επιψύλαξη των περιπτώσεων που

ορίζονται στις περ. δ) και ε),

προκαταβάλλεται στο Ταμείο από τον

δικαιούχο του Προγράμματος το ογδόντα

τοις εκατό (80%) του προϋπολογισμού,

που αψορά τις δαπάνες για την ωρίμανση

της σύμβασης, τη διενέργεια της

διαγωνιστικής διαδικασίας ή την

παρακολούθηση της εκτέλεσης της

σύμβασης και το πενήντα τοις εκατό

(50%) των λειτουργικών εξόδων, που

αναμένεται να έχει το Ταμείο για την

άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών κατά

τα προβλεπόμενα στη σύμβαση της παρ.

3. Με την ολοκλήρωση των

συμψωνημένων υπηρεσιών εξοψλε[ται

στο Ταμείο το υπόλοιπο οψειλόμενο

ποσό.

δ) Για συμβάσεις που χρηματοδοτούνται

από πόρους του Ευρωπαϊκού

Μηχανισμού Ανάκαμψης «Νεχ

ΟθΓ1θΓΊοΠ Ευ» καιτου εντασσόμενου

αυτόν Ταμείου Ανάκαμψης και

προθεσμιών που προβλέπεται σε αυτήν,

ββ) πλήρη και εμπεριστατωμένη υποβολή

εισηγήσεων στο αρμόδιο για την υπογραψή

της σύμβασης όργανο, για τα ζητήματα της

υποπερ. αβ) της περ. α), και

γγ) έγκαιρη και τακτική έγγραψη

ενημέρωση του αρμόδιου για την υπογραψή

της σύμβασης οργάνου και του

εποπτεύοντος Υπουργού, σχετικά με την

πρόοδο της ωρίμανσης του έργου.

γ) Το συνολικό κόστος των υπηρεσιών

ωρίμανσης των συμβάσεων έργων που

ανατίθενται στο Ταμείο με τη σύμβαση της

περ. α) της παρ. 3, καλύπτονται πλήρως από

τον δικαιούχο του Προγράμματος, σύμψωνα

με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του

αντικειμένου που ανατίθεται στο Ταμείο και

τις τυχόν τροποποιήσεις του. Με την

επιψύλαξη των περιπτώσεων που ορίζονται

στις περ. δ) και ε), προκαταβάλλεται στο

Ταμείο από τον δικαιούχο του

Προγράμματος το ογδόντα τοις εκατό (80%)

του προϋπολογισμού, που αψορά τις

δαπάνες για την ωρίμανση και το πενήντα

τοις εκατό (50%) των λειτουργικών εξόδων,

που αναμένεται να έχει το Ταμείο για την

ωρί.μανση κατά τα προβλεπόμενα στη

σύμβαση της παρ. 3. Με την ολοκλήρωση

των συμψωνημένων υπηρεσιών ωρίμανσης

εξοψλείται στο Ταμείο το υπόλοιπο

οψειλόμενο ποσό.

δ) Για έργα/συμβάσεις που

χρηματοδοτούνται από πόρους του

Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης «Νχ

οπει·οπ Ε» και του εντασσόμενου σε

αυτόν Ταμείου Ανάκαμψης και

Σταθερότητας υπογράψεται σύμβαση

μεταξύ του Ταμείου και του Ταμείου

Ανάκαμψης, εκπροσωπούμενου από τον

Υπουργό Οικονομικών, που προβλέπει ότι



Σταθερότητας υπογράψεται σύμβαση προκαταβάλλεται στο Ταμείο ποσό μέχρι

μεταξύ του Ταμείου και του Ταμείου

Ανάκαμψ ης, εκπροσωπού μενου από τον

Υπουργό Οικονομικών, που προβλέπει

ότι προκαταβάλλεται στο Ταμείο ποσό

μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000)

ευρώ έναντι της παροχής υπηρεσιών

ωρίμανσης συμβάσεων, διενέργειας

διαγωνιστικών διαδικασιών ή
παρακολούθησης της εκτέλεσης

συμβάσεων, που Θα ανατεθούν στο

Ταμείο από τους δικαιούχους των

Προγραμμάτων. Το ποσό αυτό

παρακρατείται έναντι των δικαιούχων

των Προγραμμάτων από το Ταμείο

Ανάκαμψης και συμψηψίζεται με οψειλές

τους προς το Ταμείο, μέχρι του ποσού

που ορίζεται ανά σύμβαση, που

ανατίθεται στο Ταμείο της παρ. 3.

ε) Εκτός των ανωτέρω, το Ταμείο δύναται

να λαμβάνει χρηματοδότηση για την

παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών από το

Ειδικό Πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας

(ρίγ ΙυΙΙίπ) του Εθνικού

Στρατηγικού Πλαισίου Αναψοράς

(ΕίΠΑ.) 2021-2027, προκειμένου να

ωριμάζει Συμβάσεις, που δύνανται να

χρηματοδοτηθούν από πόρους του

προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης της περ.

α) της παρ. 3, το Ταμείο ευθύνεται

αποκλειστικά και μόνον έναντι του

δικαιούχου του Προγράμματος για

Θέματα της αρμοδιότητάς του και υπέχει

έναντι τρίτων αστική ευθύνη για πράξεις

ή παραλείψεις κατά την άσκηση των

αρμοδιοτήτων του, μόνο για δόλο ή
βαρεία αμέλεια.

Κάθε ευθύνη του Ταμείου από τη

σύμβαση, που συναρτάται με τα

ζητήματα της περ. β) αποσβέννυται με

την αντίστοιχη ρητή ή σιωπηρή έγκριση

του αρμόδιου για την υπογραψή της

σύμβασης οργάνου.

δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ έναντι

της παροχής υπηρεσιών ωρίμανσης για

συμβάσεις/έργα του Ταμείου Ανάκαμψης,

που Θα ανατεθούν στο Ταμείο από τους

δικαιούχους των Προγραμμάτων. Το ποσό

αυτό παρακρατείται έναντι των δικαιούχων

των Προγραμμάτων από το Ταμείο

Ανάκαμψης και συμψηψίζεται με οψειλές

τους προς το Ταμείο, μέχρι του ποσού που

ορίζεται ανά σύμβαση, που ανατίθεται στο
Ταμείο της παρ. 3.

ε) Εκτός των ανωτέρω, το Ταμείο δύναται να

λαμβάνει χρηματοδότηση για την παροχή

των υπηρεσιών ωρίμανσης από το Ειδικό

Πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας (2ρΊγ

1υΊΙςπ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου

Αναψοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2021-2027,

προκειμένου να ωριμάζει έργα, που

δύνανται να χρηματοδοτηθούν από πόρους

του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης της περ. α)

της παρ. 3, το Ταμείο ευθύνεται

αποκλειστικά και μόνον έναντι του

δικαιούχου του Προγράμματος για θέματα

της αρμοδιότητάς του και υπέχει έναντι

τρίτων αστική ευθύνη για πράξεις ή
παραλείψεις κατά την άσκηση των

αρμοδιοτήτων του, μόνο για δόλο ή βαρεία

αμέλεια.

Κάθε ευθύνη του Ταμείου από τη σύμβαση,

που συναρτάται με τα ζητήματα της περ. β)

αποσβέννυται με την αντίστοιχη ρητή ή
σιωπηρή έγκριση του αρμόδιου για την

υπογραψή της σύμβασης οργάνου.

5. Ο συνολικός προϋπολογισμός των

συμβάσεων της περ. α) της παρ. 3 μπορεί,

ύστερα από συμψωνία των συμβαλλομένων

μερών, να προσαυξάνεται έως μισή μονάδα

τοις εκατό (0,5%) επί του Προϋπολογισμού

της Σύμβασης Στρατηγικής Σημασίας, όπως



5. 0 συνολικός προϋπολογισμός των

συμβάσεων της περ. α) της παρ. 3 μπορεί,

ύστερα από συμψωνία των

συμβαλλομένων μερών, να

προσαυξάνεται έως μισή μονάδα τοις

εκατό (0,5%) επί του Προϋπολογισμού

της Σύμβασης Στρατηγικής Σημασίας,

όπως ορίζεται στον ν. 4799/2021, για την

κάλυψη των αναγκαίων λειτουργικών

δαπανών του Ταμείου που συνάπτονται

με την παροχή των υπηρεσιών του σε

εκτέλεση των συμβάσεων αυτών.

6. Κατά την ωρίμανση μιας σύμβασης, τη

διενέργεια της διαγωνιστικής

διαδικασίας ή την παρακολούθηση της

εκτέλεσης μιας σύμβασης εψαρμόζονται

αναλόγως τα άρθρα 10 έως 17 του

παρόντος νόμου.

ορίζεται στον ν. 4799/2021, για την κάλυψη

των αναγκαίων λειτουργικών δαπανών του

Ταμείου που συνάπτονται με την παροχή

των υπηρεσιών ωρίμανσης σε εκτέλεση των

συμβάσεων αυτών.

6. Κατά την ωρίμανση ενός έργου

εψαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 10 έως 17

του παρόντος νόμου.»



Άρθρο 10

Χρηματοδότηση δράσεων Υττου ρνείου

Μετανάστευσης και Ασύλου

Το άρθρο δέκατο ένατο της αττό

10.8.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 157) που

κυρώθηκε με το άρθρο Ι του

ν.4722/2020 (Α’ 177) αντικαθίσταται

ως ακολούθως:

«Αρθρο δέκατο ένατο

Χρηματοδότηση δράσεων Υπουργείου

Μετανάστευσης και Ασύλου

Άρθρο δέκατο ένατο
Χρηματοδότηση δράσεων
αντιμετώπισης του κορωνοΙού ςονιο-ι9

Πιστώσεις που διατέθηκαν στο Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου δυνάμειτης από
10.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 28), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο Ι του ν. 468 1/2020
(Α’ 74), και ιδίως της παρ. 3 του πρώτου
άρθρου αυτής, και του άρθρου 195 του ν.
4662/2020

(Α’ 27), δύνανται να χρησιμοποιηθούν για
δράσεις που σχετίζονται με τον κορωνοϊό

ςονιο-ι9 και αποσκοπούν στην προστασία

κάθε είδους δομών ψιλοξενίας προσύγων
και μεταναστών, την επιτάχυνση της

ασύλου

Η ανακατανομή των πιστώσεων που
εγγράψονται ετησίως στον τακτικό
προϋπολογισμό του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου κατ1
εψαρμογή των άρθρων 195 έως 197 του
ν. 4662/2020 είναι δυνατή, σύμψωνα
με το άρθρο 71 του ν. 4270/2014 και την
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του
άρθρου αυτού απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, για την εξυπηρέτηση της
αποστολής του εν λόγω υπουργείου>).

Η. ‘Εκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

αποσυμψόρησης των δομών και την
ενίσχυση συναψών δράσεων Δήμων ή
Περιψερειών. Οι ως άνω δράσεις
εξειδικεύονται και χρηματοδοτούνται με
κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών

και Μετανάστευσης και Ασύλου.

διαδικασίας για λόγους

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων

Σχετική
διάταξη Συναρμόδια Υπουργεία -

αξιολογούμενη Συναρμόδιεςυπηρεσίες / φορείς
Αντικείμενο συναρμοδιότας

ς ρύθμισης



Εξουσιοδοτική
διάταξη

Αρμόδιο ή
επ ισπεύδ ον
Υπουργείο
ή υπηοεσία

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)

Ανάγκη σύστασης νέον νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας

Γίοιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου

νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;

Άρθρα Ι Υποστήριξη της ηλεκτρονικής
εψαρμογής που Θα υλοποιεί τις

προβλέψεις του παρόντος

1. Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Φορολογικής
Πολιτικής και Δημόσιας
Περιουσίας
Δ/νση Φορολογικής Πολιτικής

2. ΑΑΔΕ:
1) Γενική Διεύθυνση

Ηλεκτρονική ς
Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ)

2) Γενική Διεύθυνση
Φορολογικής Διοίκησης -

Δ/νση Εισπράξεων

Άρθρο 2 - 5 Υπουργείο Οικονομικών (Ειδική

Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού

Χρέους)

Άρθρο ό Υπουργείο Οικονομικών

(Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής

Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης

Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής

Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής

— Επιτροπή Κεψαλαιαγοράς)

Άρθρα 7 - 9

Άρθρο 10

ΤΑΙΠΕΔ, ΕΕΣΥΠ

____________

Υπουργείο Μετανάστευσης και

Ασύλου

Γ 32. ‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Ανακατανομή εγγεγραμμένων
πιστώσεων τακτικού

προϋπολογισμού.

Είδος πράξης Αντικείμενο

Αρθριι 1 Εγκυκλιος Ανεξαρτητ Εγκυκλιος με Η ημερομηνια
κοινοποίησης η Αρχή την οποία Θα δημοσίευσης του
των Δημοσίων κοινοποιηθού σχεδίου νόμου στο

διατάξεων του Εσόδων, ν οι διατάξεις ΦΕΚ
νόμου. Γενική

Διεύθυνση
Φορολογικ
ή ς
Διοίκησης
και
ΓΔΗΑΕΔ

Δεν προβλέπεται σε καμία ρύθμιση της παρούσας τροιτολογίας.

1
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΛριΟμ. 291 / 46 / 2021

ΕΚΘΕΣΗ

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

Επί τροΙιολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ταχεία
πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για
την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου
Δικαιοσύνη ς».

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, ρυθμίζονται ζητήματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και ειδικότερα:

1. Παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2021, η καταληκτική ημερομηνία για την
επανένταξη οφειλών πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊσύ ίΞΟνΙΓ-Ι9
στη ρύθμιση των μνημονευόμενων διατάξεων, λόγω απώλειας αυτής, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα για την καταβολή του αριθμού των δόσεων.

2. Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με τη συνεισφορά του Ελληνικού
Δημοσίου (Ε.Δ.) για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις
στην Κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς
συνέπειες του κορωνοΙού ίΞΟνΙΠ-19. Συγκεκριμένα:
- επεκτείνεται η καταβολή της συνεισφοράς του Ε.Δ. για τρεις (3)
επιπλέον μήνες, με διαβάθμιση του ποσοστού της συνεισφοράς (από 20-40%
Επί της μηνιαίας δόσης του δανείου), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
- ορίζεται ρητώς ότι η διάρκεια παρακολούθησης για την τήρηση των
υποχρεώσεων του οφειλέτη, ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της περιόδου
συνεισφοράς του Ε.Δ.
- προβλέπεται ότι δεν θεωρείται ως μη εμπρόθεσμη καταβολή η
περίπτωση μη καταβολής συνολικού ποσού ύψους δύο μηνιαίων δόσεων Ιέως
σήμερα ίσχυε ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί μη εμπρόθεσμη καταβολή, η
καταβολή συνολικού ποσού έως εκατόν πενήντα (150) ευρώί.



3.α. Παρατείνεται έως την 3Γ Δεκεμβρίου 2021 (από 30 Σεπτεμβρίου 2021
που ισχύει), η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης

επιλέξιμης
— μη εξυπηρετούμενης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των

ενενήντα (90) ημερών — οφειλής, αιτούντος που έχει υπαχθεί στο Πρόγραμμα
«Γέφυρα ΙΙ».
β. Προβλέπεται στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος όσον αφορά στις
υποχρεώσεις του οφειλέτη, ότι δεν Θεωρείται εκπρόθεσμος εάν, το ποσό που
εκκρεμεί προς πληρωμή δεν υπερβαίνει τις δύο (2) μηνιαίες δόσεις, αντί της
μίας (1) που ισχύει.

4. ΡυΘμίζονται Θέματα ανάληψης μετοχών και υπό αίρεση μετατρέψιμων
ομ ολογιών από το Ταμείο Χρη ματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ .Σ.).
Ειδικότερα, προστίθεται περίπτωση εξαίρεσης του Τ.Χ.Σ. από την υποχρέωση
υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης και στην περίπτωση απόκτησης

ιιετοχών από την κεφαλαιοποίηση αναί3αλλό μενων φορολογικών απαιτήσεων.

5. Διευρύνονται οι αρμοδιότητες του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) με την προσθήκη σε αυτές της
διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας στο πλαίσιο Συμβάσεων
Στρατηγικής Σημασίας (ν.4799/2011) καθώς και της παρακολούθησης της
εκτέλεσης αυτών.

6. Παρέχεται η δυνατότητα ανακατανομής, με υπουργική απόφαση
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 71 ν.4270/2014), των πιστώσεων

που εγγράφονται ετησίως στον τακτικό προϋπολογισμού του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 195 - 197
ν.4662/2020 (καταβολή τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ακίνητης
περιουσίας στους Δήμους, όπου λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας μεταναστών

και προσφύγων και χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης), για την
εξυπηρέτηση της αποστολής του εν λόγω Υπουργείου.

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

1. Δαπάνη ποσού 37 εκατ. ευρώ περίπου, από την επέκταση κατά τρεις (3)
ετιιπλέον μήνες, της διάρκειας καταβολής της συνεισφοράς του Ελληνικού

Δημοσίου (Ε.Δ.) για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις

στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς

συνέπειες του κορωνοϊσύ ίΞΟνΙΠ-19.

2. Απώλεια εσόδων λόγω μεταβολής των προϋποθέσεων, υπό τις οποίες

Θεωρείται ως εκπρόθεσμη καταβολή, κατά την εκπλήρωση υποχρεώσεων του
οφειλέτη, στο πλαίσιο: 1) του καθεστώτος καταβολής της συνεισφοράς του
Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Δ.) για την αποπληρωμή δανείων στην κύρια κατοικία
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για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού
ίΞΟνΙΓ-19 και ΙΙ) του Προγράμματος ιιΓέφυρα ΙΙ».

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2021

Η Γενική Διευθύντρια κ.α.α.

ΤΗΕΕΧΙ ΡΞΥΕΕΑ
ΟΙΟ.202Ι 17:30

Θέλξη Ψύλλα
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών στο σχεδίου νόμου «Ταχεία
πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για
την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης. άλλες Τροποποιήσεις στον
Κώδικα ΓΙολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου
Δικαιοσύνης».

Από τις διατάξει; της προτεινόμενης τροπολογίας, προκαλούνται, επί του
Κρατικού προϋπολογισμού, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

1. Δαπάνη ποσού 37 εκατ. ευρώ Περίπου, από την επέκταση κατά τρεις (3)
επιπλέον μήνες, της διάρκειας καταβολής της συνεισφοράς του Ελληνικού
Δημοσίου (ΕΔ.) για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις
στην Κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από Τις δυσμενείς
συνέπειες του κορωνοΙού ίΟνΙΟ-19.

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

2. Απώλεια εσόδων λόγω μεταβολής των προϋποΘέσεων. υπό Τις οποίες

Θεωρείται ως εκπρόθεσμη καταβολή, κατά την εκπλήρωση υποχρεώσεων του
οφειλέτη, στο πλαίσιο: 1) του καθεστώτος καταβολής της συνεισφοράς του
Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Δ.) για την αποπληρωμή δανείων στην κύρια κατοικία
για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού
ΟΙΠ-Ι9 και ί) του Προγράμματος «Γέφυρα ΙΙ».

Η ανωτέρω απώλεια Θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του
Κρατικού προϋπολογισμού.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2021

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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