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Άρθρο 1

Επιχορήγηση για αντιμετώπιση ζημιών — Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 4 του ν. 4797/2021

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 (Α 66), το Πρώτο εδάψιο τροποποιείται, ως προς την
εξαίρεση από την επιχορήγηση των ζημιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις, και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως
εξής:

«3. Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από θεομηνία σε στοιχεία ενεργητικού,

όπως εξοπλισμός, Πρώτες ύλες, εμπορεύματα, ψορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης,
καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου
κεψαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων, τα οποία καταγράψηκαν ως κατεστραμμένα, πλην των
ζημιών σε κτίρια.)>.

2. Το παρόν ισχύει για ζημιές που προκλήθηκαν από θεομηνίες που εκδηλώθηκαν από την Ιη.5.2021 και
μετά.

Άρθρο 2

Ενίσχυση πρώτης αρωγής — Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου ό του ν. 4797/2021

Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) τροποποιείται ως προς τον προσδιορισμό του πεδίου
εψαρμογής της και διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Στις επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ψορείς που πλήπονται από θεομηνίες και
βρίσκονται σε περιοχές που έχουν οριοθετηθεί ως πληγείσες ή έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης και εξειδικεύονται μετην κοινή απόψαση της παρ. 8 του άρθρου 9, δύναται να χορηγείται έκτακτη
εψάπαξ ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή, έναντι της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σύμψωνα με
τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 9.»

Άρθρο 3

Διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Φορέων — Τροποποίηση

παρ. ό άρθρου 7 του ν. 4797/2021

Η παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021 (Α 66) τροποποιείται ως προς το ποσό της ενίσχυσης πρώτης
αρωγής που αψαιρε[ται από το ποσό που τελικώς καταβάλλεται και διαμορψώνεται ως εξής:

«6. Μετά από την έκδοση της απόψασης του Υπουργού Οικονομικών της παρ. 5, η Διεύθυνση Κρατικής
Αρωγής διαβιβάζει τον σχετικό ψάκελο στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών, η οποία προβαίνει στην εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους, αψαιρουμένου του
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ποσού της ττροκαταβολής και της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης που έχουν χορηγηθεί,

σύμψωνα με τα άρθρα 4 και 6.»

Άρθρο 4

Προκαταβολή επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ψορέων — Τροποποίηση

παρ. 5 άρθρου 8 του ν. 4797/2021

Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4797/2021 (Α 66) τροποποιείται ως προς το ποσό της ενίσχυσης πρώτης

αρωγής που αψαιρείται από το ποσό που τελικώς καταβάλλεται και διαμορψώνεται ως εξής:

«5. Μετά από την έκδοση της απόψασης του Υπουργού Οικονομικών της παρ. 4, η Διεύθυνση Κρατικής

Αρωγής διαβιβάζει τον σχετικό ψάκελο με τις καταστάσεις της παρ. Ι και τα σχετικά έγγραψα, χωρίς τα

δικαιολογητικά της παρ. 5 του άρθρου 7, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Οικονομικών, η οποία προβαίνει στην καταβολή στους δικαιούχους της προκαταβολής, αψαιρουμένου

του ποσού της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης του άρθρου 6 που έχει χορηγηθεί,

σύμψωνα με το άρθρο 9.»

Άρθρο 5

Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής — Αντικατάσταση άρθρου 9 του ν. 4797/2021

Το άρθρο 9 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 9

Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής

1. Το ύψος της πρώτης αρωγής του άρθρου ό καθορίζεται, ανάλογα με τη σοβαρότητα των υλικών ζημιών σε

στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης ή του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ψορέα, με την κοινή απόψαση

της Παρ. 8.

2. Για την καταβολή των ενισχύσεων Πρώτης αρωγής του άρθρου 6, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση, μέσω

της ηλεκτρονικής πλατψόρμας του άρθρου 10, η οποία συνιστά και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986

(Α’ 75) ως προς το αληθές και ακριβές Περιεχόμενό της.

3. Η καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής στους δικαιούχους διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, οτον λογαριασμό ΙΒΑΝ (ΙπΓπΊοπ1 ΒπΙ’

Αεεουπ ΝυπΨεΓ), όπως αυτός έχει δηλωθεί από τον δικαιούχο στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

και βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

4. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής του άρθρου ό καταβάλλεται έναντι της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση

ζημιών και αψαιρείται από το ποσό της προ καταβολής ή της επιχορήγησης του άρθρου 4.

5. Προ της καταβολής της ενίσχυσης Πρώτης αρωγής, καθώς και εκ των υστέρων δύναται να διενεργούνται

έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων. Σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων με ψευδή ή ανακριβή στοιχεία

ή στοιχεία που τροποποιούν ή δεν αποτυπώνουν ορθά τη ψορολογική κατάσταση των Επιχειρήσεων με

σκοπό την υπαγωγή στον παρόντα, τα αρμόδια όργανα ελέγχου και πληρωμής δύνανται να προβαίνουν

στις απαραίτητες ενέργειες για τη διασψάλιση της διαδικασίας, όπως μη έγκριση προσωρινά της αίτησης,

διενέργεια περαιτέρω ελέγχων, ενημέρωση συναρμόδιων υπηρεσιών και ελεγκτικών αρχών. Για τους

σκοπούς των ελέγχων οι συναρμόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν τα απαραίτητα στοιχεία στα αρμόδια

όργανα ελέγχου.

6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτημα ή πλήρης ψάκελος ή διαπιστώνεται, κατόπιν ελέγχων ή
διασταύρωσης στοιχείων, ότι η επιχείρηση ή ο ψορέας δεν δικαιούται επιχορήγηση, ή το ποσό της



επιχορήγησης, όπως καθορίζεται με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών, βάσειτης εκτιμώμενης ζημίας,
που προσδιορίζεται από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής, είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε
ο δικαιούχος, ως πρώτη αρωγή έναντι αποζημίωσης, τότε το συνολικό ποσό πρώτης αρωγής του άρθρου
& ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της δικαιούμενης επιχορήγησης, κατά περίπτωση, αναζητείται ως
αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την
πραγματική επιστροψή του, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό
καθορίζεται σύμψωνα με την υπ’ αρ. 2008/ς 14/02 ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της
μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναψοράς και προεξόψλησης, κατά τα λοιπά εψαρμοζομένου του
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90 [ΚΕΔΕ]).

7. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχου, διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων
νια τη χορήγηση της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου ό ή την επιχορήγηση για αντιμετώπιση ζημιών,
πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται, το ποσό που χορηγήθηκε ως πρώτη αρωγή αναζητείται ως
αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι Την
πραγματική επιστροψή του, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό
καθορίζεται σύμψωνα με την υπ’ αρ. 2008/ς 14/02 ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της
μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναψοράς και προεξόψλησης, κατά τα λοιπά εψαρμοζομένου του
ΚΕΔΕ.

8. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηψιακής Διακυβέρνησης
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων, μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής
του άρθρου 13, καθορίζεται το ύψος της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 6, ανάλογα με τη
σοβαρότητα των ζημιών και εξειδικεύονται οι πληγείσες περιοχές στις οποίες αψορά.

Με την ίδια απόψαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης, οι δικαιούχοι, τα στοιχεία και τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, οι Τεχνικές λεπτομέρειες και τα ειδικότερα ζητήματα
για το περιεχόμενο και την υποβολή της αίτησης, τη διαδικασία και τον τρόπο πληρωμής, καθώς και την
εψαρμογή του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, 1 119), οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου, η διαδικασία και τα όργανα
ανάκτησης και βεβαίωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για
την εψαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο ό

Επιχορήγηση αγροτών — Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4797/2021

1. Στο άρθρο 12 του ν. 4797/2021 (Α’ 66), το δεύτερο εδάψιο της παρ. Ι καταργείται, προστίθενται παρ. 2
και 3 και το άρθρο 12 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 12

Επιχορήγηση αγροτών

«1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό
πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροψής, με κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που
δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που καθορίζεται με την απόψαση της παρ. 5
του άρθρου 7, σε ψυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται
στην κείμενη νομοθεσία, αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τηρουμένων των λοιπών όρων και
προϋποθέσεων των άρθρων 4 και 7.



2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό

πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστρσής, σε ψυτικά μέσα παραγωγής, όπως

δενδρώδεις καλλιέργειες ή αμπέλια, με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροψίμων, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις

εκατό (50%) της επιχορήγησης που καθορίζεται με την απόψαση της παρ. 12 του άρθρου 12Β, σε Φυσικά

πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στη νομοθεσία, αλλά

κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τηρουμένων των λοιπών όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών των

άρθρων 4 και 12Β.

3. Οι κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας

ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση

καταβολής της ειδικής ασψαλιστικής εισψοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων.»

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την Ιη.5.2021.

Άρθρο 7

Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε ψυτικά μέσα Παραγωγής —

Προσθήκη άρθρου 12Β στον ν. 4797/2021

1. Στον ν. 4797/2021 (Α’ 66) προστίθεται άρθρο 12Β ως εξής:

«Αρθρο 12Β

Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε ψυτικά μέσα παραγωγής

1. Σε περίπτωση αγροτικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από θεομηνία, ειδικά για τις ζημιές που έχουν

υποστεί σε Φυτικά μέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις καλλιέργειες ή αμπέλια, κατά παρέκκλιση των

άρθρων 7 και 8 και εψόσον δεν καλύπτονται από τους κανονισμούς του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών

Ασψαλίσεων οι οποίοι εκδίδονται σύμψωνα με τον ν. 3877/2010 (Α’ 160), σχετικά με την επιχορήγηση για

την αντιμετώπιση των εν λόγω ζημιών, ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος άρθρου.

2. Δικαιούχοι είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της

ειδικής ασψαλιοτικής εισψοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων.

3. Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις απευθύνονται στον ανταποκριτή του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών

Ασψαλίσεων, ο οποίος τους ενημερώνει για τις απαραίτητες ενέργειες για την εκτίμηση και καταγραψή

των ζημιών.

4. Αρμόδιοι για την εκτίμηση και καταγραψή των ζημιών σε ψυτικά μέσα παραγωγής των αγροτικών

εκμεταλλεύσεων, καθώς και για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων είναι οι γεωτεχνικοί

υπάλληλοι του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων.

5 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών

αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστρσψής, σε ψυτικά μέσα παραγωγής, μπορεί να παρέχεται

προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του

αρμόδιου Αντιπεριψερειάρχη και εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών

Γεωργικών Ασψαλίσεων, με τη διαδικασία των παρ. 6 έως και 9.

6. Στην περίπτωση που ασκείται η διακριτική ευχέρεια της παρ. 5, μετά από την οριοθέτηση της πληγείσας

περιοχής και τη διαπίστωση της έκτασης των ζημιών, σ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων

διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, συγκεντρωτική κατάσταση των

αγροτικών επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές σε ψυτικά μέσα παραγωγής και της αρχικής εκτίμησης

των ζημιών, υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους γεωτεχνικούς υπαλλήλους του Οργανισμού Ελληνικών

Γεωργικών Ασψαλίσεων.



7. Η αρχική εκτίμηση των ζημιών πραγματοποιείται βάσει ειτισημάνσεων και ψηφιακών δεδομένων που έχει
στη διάθεσή του ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων, καθώς και βάσει αρχικής τιμής
εκτίμησης, ανά είδος πολυετούς καλλιέργειας, όπως αυτή καθορίζεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής
του άρθρου 13 και του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Η
αρχική εκτίμηση εξειδικεύεται ανά αγροτική εκμετάλλευση με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν γνώμης
της αρμόδιας για την εναρμόνιση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων υπηρεσίας της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και εισήγησης της Επιτροπής του
άρθρου 13 και του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων,
καθορίζονται το ύψος της προκαταβολής, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής της, τα απαιτούμενα
στοιχεία, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής, καθώς και κάθε Θέμα σχετικό με την εφαρμογή του
παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία της
προκαταβολής.

9. Μετά από την έκδοση της απόφασης της Παρ. 8, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων των δικαιούχων και διαβιβάζει καταστάσεις δικαιούχων με τα
απαραίτητα στοιχεία στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, η
οποία προβαίνει στην εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους, της προκαταβολής, κοινοποιώντας
στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

10. Για την τελική επιχορήγηση, κατόπιν της οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και της διαπίστωσης της
έκτασης των ζημιών, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής
Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, συγκεντρωτική κατάσταση των αγροτικών επιχειρήσεων που
υπέστησαν ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής και της τελικής εκτιμώμενης ζημιάς, υπογεγραμμένη από
τους αρμόδιους γεωτεχνικούς υπαλλήλους του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

11. Η τελική εκτίμηση των ζημιών ανά αγροτική εκμετάλλευση πραγματοποιείται βάσει των αυτοψιών και
εκτιμήσεων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και βάσει τελικής τιμής εκτίμησης,
ανά είδος πολυετούς καλλιέργειας και σοβαρότητας της ζημιάς, όπως αυτή καθορίζεται μετά από
εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 13 και του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν λήψης
της γνώμης της αρμόδιας για την εναρμόνιση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων υπηρεσίας της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και εισήγησης της Επιτροπής του
άρθρου 13 και του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων,
καθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής της ενίσχυσης, το ύψος της επιχορήγησης, ο τρόπος καταβολής
της, τα απαιτούμενα στοιχεία, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την
εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία
της επιχορήγησης.

13. Μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 12, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων και διαβιβάζει καταστάσεις τελικών δικαιούχων με τα απαραίτητα
στοιχεία στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβαίνει
στην εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους, αφαιρουμένου του ποσού της προκαταβολής του
παρόντος άρθρου, της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου ό και της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι
επιχορήγησης του άρθρου δωδέκατου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία
κυρώθηκε με το άρΘρο 2 του ν. 4824/2021 (Α143), κοινοποιώντας στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και
τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

14. Εφόσον διαπιστωθεί, κατά τον έλεγχο των στοιχείων από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, ότι επιχείρηση
ή φορέας έλαβε προκαταβολή κατά παράβαση των όρων του παρόντος, το γνωστοποιεί στη Γενική



Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και το ποσό της προκαταβολής που έχει

καταβληθεί αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση

του δικαιούχου και μέχριτην πραγματική επιστροψήτου, με βάσητο επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμψωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της

μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναψοράς και ττροεξόψλησης (2008/α 14/02), κατά τα λοιπά

εψαρμοζομένου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).»

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την Ιη.5.2021.

Άρθρο 8

Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής — Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4797/2021

Το δεύτερο εδάψιο του άρθρου 13 του ν. 4797/2021 (Α 66) τροποποιείται ως προς τη συμπλήρωση της

αποστολής της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής καιτο άρθρο 13 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 13

Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγή ς

Συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής (εψεξής Επιτροπή), σύμψωνα με το άρθρο 8 του ν.

4622/2019 (Α 133). Η Επιτροπή αποτελείτον μηχανισμό που συντονίζει και διασψαλίζει σε εθνικό επίπεδο

την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την κρατική αρωγή, την αποκατάσταση και ανασυγκρότηση

έργων και υποδομών του Δημοσίου, μετά από θεομηνίες.»

Άρθρο 9

Περιψερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής — Τροποποίηση Παρ. 3 άρθρου 15 ν. 4797/2021

Στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4797/2021 (Α 66) προστίθεται περ. 6) και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως

εξής:

«3. Ο περιψερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής είναι αρμόδιος για:

α) τον συντονισμό της διαδικασίας εκτίμησης και καταγραψής των ζημιών από τις αρμόδιες επιτροπές

κρατικής αρωγής του άρθρου 16,

β) την πληροψόρηση των πολιτών σχετικά με τα Θέματα αρμοδιότητας της περιψέρειας για τη διαδικασία

αντιμετώπισης ζημιών από Θεομηνία και τη συνδρομή μέχρι τη συγκρότηση των επιτροπών κρατικής

αρωγής ως προς τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο εκτίμησης και

καταγραψής των ζημιών,

γ) τη μέριμνα για την έκδοση των αποψάσεων συγκρότησης των επιτροπών κρατικής αρωγής, καΘώς και

τη διεκιτεραίωση όλων των διαδικαστικών ενεργειών για την έκδοση των ως άνω αποψάσεων και

5) τον συντονισμό της διαδικασίας εκτίμησης και καταγραψής των ζημιών στις δημόσιες υποδομές από

Θεομηνίες. »

Άρθρο 10

Επιτροπές Κρατικής Αρωγής — Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 16 ν. 4797/2021

Στο άρΘρο 16 του ν. 4797/2021 (Α 66) προστίΘεται παρ. 9, ως εξής:



«9. Επιτροπές κρατικής αρωγής, δύνανται να συστήνονται και με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών,

μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13, σε περιπτώσεις

σημαντικών και εκτεταμένων ζημιών σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε μέγεθος καταστροψής,

καθώς και σε περιπτώσεις μη επάρκειας των επιτροπών Κρατικής αρωγής που συστήνονται με την

απόψαση του Αντιπεριψερειάρχη της παρ. 1. Στις επιτροπές του πρώτου εδαψίου δύναται να συμμετέχουν

και υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών»

Άρθρο 11

Ηλεκτρονική πλατψόρμα κρατικής αρωγής και υλικές ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις —

Τροποποίηση παρ. 4 και προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 24 του ν. 4797/2021

1. Στο άρθρο 24 του ν. 4797/2021 (Α’ 66), τροποποιείται η παρ. 4 με την προσθήκη δεύτερου εδαψίου,

προστίθεται παρ. 9 και οι παρ. 4 και 9 διαμορψώνονται ως εξής:

«4. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος της ηλεκτρονικής πλατψόρμας

κρατικής αρωγής, όπως αυτή καθορίζεται με την κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και

Ψηψιακής Διακυβέρνησης της περ. β’ της παρ. ό του άρθρου 10, η διαβίβαση των εγγράψων

πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραψίας και σε ψυσική μορψή. Σε έκτακτες περιπτώσεις

θεομηνιών, κατά τις οποίες παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε μέγεθος καταστροψής

και μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος της ηλεκτρονικής πλατψόρμας

κρατικής αρωγής του άρθρου 10, στο πλαίσιο παροχής κρατικής αρωγής για την αντιμετώπιση των

συνεπειών από θεομηνίες δύναται να χρησιμοποιείται. η ηλεκτρονική πλατψόρμα με την ονομασία

«3Γο8ίόον.8ΐ», η οποία δημιουργήθηκε δυνάμει του άρθρου ένατου της από 13.8.2021 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156), και η
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (8ον.ΐ-ΕΨΠ) του

άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).»

«9. Υλικές ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν καταγραψεί και εκτιμηθεί από τις επιτροπές

κρατικής αρωγής, στο πλαίσιο εκτίμησης και καταγραψής ζημιών από Οεομηνίες που έχουν εκδηλωθεί

πριν την Ιη.5.2021, δύναται να καλύπτονται από την επιχορήγηση για αντιμετώπιση ζημιών, η οποία και

καταβάλλεται στους δικαιούχους, σύμψωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7.»

Άρθρο 12

Πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής

Στον ν. 4797/2021 (Α’ 66) μετά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ του ΜΕΡΟΥΣ Α’, προστίθεται ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ με τίτλο

«ΠΡΩΤΗ ΑΡΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΠΡΩΤΗ ΑΡΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ»

Άρθρο 13

Ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής

1. Στον ν. 4797/2021 (Α’ 66), μετά το άρθρο 24, προστίθεται άρθρο 24Α ως εξής:

«Αρθρο 24Α

Τ



Ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής

1. Σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που πλήπονται από θεομηνίες και είναι ιδιοκτήτες

κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, κτιρίων που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν οριοθετηθεί ως πληγείσες

ή έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εξειδικεύονται με την κοινή απόφαση της παρ. 8

του άρθρου 24Β, δύναται να χορηγείται έκτακτη εψάπαξ ενίσχυση, σύμψωνα με τη διαδικασία που

ορίζεται στο άρθρο 24Β, ως πρώτη αρωγή, έναντι της κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδρομής, όπως

καθορίζεται με κοινές αποψάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών

και Μεταψορών, καθώς και Εσωτερικών κατά περίπτωση, για την οριοθέτηση περιοχών που έχουν πληγεί

καιτη χορήγηση οτεγαστικής συνδρομής.

2. Η ενίσχυση της πρώτης αρωγής είναι αψορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου

ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, μη εψαρμοζομένης της παρ. Ι του άρθρου

47 του ν. 4172/2013 (Α 167) σε περίπτωση διανομής ή κεψαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε

οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισψορά, αποκλειομένης και της ειδικής εισψοράς αλληλεγγύης του

άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς

τη ψορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιψέρειες, τα ασψαλιστικά ταμεία ή τα

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

παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα)).

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την Ι.Ι0.2Ο2Ο.

Άρθρο 14

Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής

1. Στον ν. 4797/2021 (Α’ 66), μετά το άρθρο 24Α, προστίθεται άρθρο 24Β ως εξής:

«Αρθρο 24Β

Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής

1. Το ύψος της πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α καθορίζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα των βλαβών στα

κτίρια με την κοινή απόψαση της παρ. 8. Η πρώτη αρωγή του άρθρου 24Α παρέχεται για ζημιές σε

ιδιοκτησίες ψυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, όπως αυτές προκύπτουν

από την τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) και δεν δύναται να υπερβαίνει το

ογδόντα τοις εκατό (80%) της κατά πλήρη κυριότητα αξίας του κτιρίου, όπως αυτή υπολογίζεται για τον

Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), μη λαμβανομένης υπόψη της παλαιότητας αυτού, με βάση

το ποσοστό συνιδιοκτησίας και, σε περίπτωση ψιλής κυριότητας, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί

της ψιλής κυριότητας.

2. Για την καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση, μέσω

της ηλεκτρονικής πλατψόρμας του άρθρου 10, η οποία συνιστά και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986

(Α’ 75) ως προς το αληθές και ακριβές περιεχόμενό της.

3. Η καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α στους δικαιούχους διενεργείται από τη Γενική

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, στον λογαριασμό ΙΒΑΝ (ΙπεΓπίοπΙ

ΒπΙ Αουπ ΝυτώθΓ), όπως αυτός έχει δηλωθεί από τον δικαιούχο ατην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων

Εσόδων. Η ενίσχυση του άρθρου 24Α βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

4. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α καταβάλλεται έναντι της κρατικής αρωγής της στεγαστικής

συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων και αψαιρείται από το ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής

της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων, όπως αυτή καθορίζεται μετά την υποβολή

ψακέλου, σύμψωνα με όσα προβλέπονται στην κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης



και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταψορών, καθώς και Εσωτερικών κατά περίπτωση, για την
οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής.

5. Προ της καταβολής της ενίσχυσης και εκ των υστέρων δύναται να διενεργούνται έλεγχοι και
διασταυρώσεις στοιχείων. Σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων με ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή στοιχεία
που τροποποιούν ή δεν αποτυπώνουν ορθά τη ψορολογική κατάσταση των επιχειρήσεων με σκοπό την
υπαγωγή στον παρόντα, τα αρμόδια όργανα ελέγχου και πληρωμής δύνανται να προβαίνουν στις
απαραίτητες ενέργειες για τη διασψάλιση της διαδικασίας, όπως, ενδεικτικά, μη έγκριση προσωρινά της
αίτησης, διενέργεια περαιτέρω ελέγχων, ενημέρωση συναρμόδιων υπηρεσιών και ελεγκτικών αρχών. Για
τους σκοπούς των ελέγχων, οι συναρμόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν τα απαραίτητα στοιχεία στα αρμόδια
όργανα ελέγχου.

6. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν αίτηση και πλήρης Φάκελος για τη χορήγηση κρατικής αρωγής
στεγαστικής συνδρομής ή ο αιτών δεν κριθεί δικαιούχος μετά την εξέταση του ψακέλου από την αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταψορών ή το ποσό κρατικής αρωγής στεγαστικής
συνδρομής, όπως αυτό καθορίζεται από αυτή, είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος, ως
πρώτη αρωγή έναντι κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδρομής, τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το
ποσό που υπερβαίνει το ποσό της κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδρομής, κατά περίπτωση, αναζητείται
ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εψαρμοζομένου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (νδ. 356/1974,
Α’ 90 [ΚΕΔΕ]). Ειδικά στην περίπτωση επιχειρήσεων, αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως
από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την επιστροψή του, με βάση το επιτόκιο
ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμψωνα με την υπ’ αρ. 20Ο8/ 14/02
ανακοίνωσή της, σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναψοράς και
προεξόψλησης, κατά τα λοιπά εψαρμοζομένου του ΚΕΔΕ.

7. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχου, διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων
για τη χορήγηση της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α ή για τη χορήγηση δωρεάν κρατικής
αρωγής στεγαοτικής συνδρομής, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται, το χορηγηθέν εψάπαξ ποσό
πρώτης αρωγής αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εψαρμοζομένου του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων. Ειδικά στην περίπτωση επιχειρήσεων αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν,
εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροψή του,
με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμψωνα με την υπ’
αρ. 2008/α 14/02 ανακοίνωσή της, σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων
αναψοράς και προεξόψλησης, κατά τα λοιπά εψαρμοζομένου του ΚΕΔΕ.

8. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηψιακής Διακυβέρνησης
και Υποδομών και Μεταψορών, μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του
άρθρου 13, καθορίζεται το ύψος της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α, ανάλογα με τη
σοβαρότητα των βλαβών και εξειδικεύονται σι πληγείσες περιοχές στις οποίες αψορά. Με την ίδια
απόψαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης, οι δικαιούχοι, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατά περίπτωση, οι Τεχνικές λεπτομέρειες και τα ειδικότερα ζητήματα γιατο περιεχόμενο και
την υποβολή της αίτησης, τη διαδικασία και τον Τρόπο πληρωμής, καθώς και την εψαρμογή του ν.
4624/2019 (Α’ 137) καιτου Κανονισμού (ΕΕ) 2016/ό79του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου,
της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ι
119), οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγχων, η διαδικασία και τα όργανα ανάκτησης και βεβαίωσης
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή του
παρόντος και δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία.>)

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 11102020.

0)



Άρθρο 15

Παράταση της προθεσμίας εξέτασης αιτήσεων για την απόδειξη ύπαρξης διαδόχων και για την

παραχώρηση σε αυτούς ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και

ευρίσκονται εντός του εγκεκριμένου με το β.δ. της 29ης.7.1894 ρυμοτομικού σχεδίου στις Θέσεις

«Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας

— Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 28 του ν. 4778/2021

Στο άρΘρο 28 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), τροποποιείταιτο πρώτο εδάψιο της παρ. 2 ως προς την καταληκτική

ημερομηνία της προθεσμίας εξέτασης των αιτήσεων, στο πλαίσιο διαδικασίας αποκατάστασης

σεισμοπαθών και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκατάστασης σεισμοπαθών της παρ. Ι συστήνεται επιτροπή η οποία

Θα εξετάσει, έως τις 31.1.2022, αιτήσεις ιδιωτών, προκειμένου να αποδειχθεί ότι αποτελούν απώτερους

διαδόχους των αρχικώς αποκατασταθέντων και Θα γνωμοδοτήσει για την παραχώρηση σε αυτούς των

αρχικώς παραχωρηθεισών εκτάσεων.

Η επιτροπή είναι πενταμελής, συγκροτείται με απόψαση του Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής

και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και αποτελείται από:

α) τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,

και μέλη

β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Λοκρών, με τον νόμιμο

αναπληρωτή του,

γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι

υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο αυτού,

δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, με τον αναπληρωτή

του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο αυτού, και

ε) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και

Υποδομών της Περιψέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον

Περιψερειάρχη.

Ως Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται με την απόψαση του δεύτερου εδαψίου υπάλληλος της Κτηματικής

Υπηρεσίας Φθιώτιδας. Η επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα του Δήμου Λοκρών της Περιψερειακής Ενότητας

Φθιώτιδας.

Η έκδοση των σχετικών παραχωρητηρίων τίτλων γίνεται από τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας

και Κοινωψελών Περιουσιών κατόπιν σύμψωνης γνώμης της επιτροπής. Με απόψαση του Υπουργού

Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία βάσει των οποίων η επιτροπή

εξετάζει τα αιτήματα, οι όροι της παραχώρησης, κάθε ειδικότερη λεπτομέρεια για τη λειτουργία της

επιτροπής και κάθε άλλο σχετικό Θέμα.>).
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

( ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

στο σχέδιο νόμου
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

μετίτλο
«Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής σχολής Δικαστικών Λειτουργών»

Επισπεύδον Υπουργείο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραψείο Υπουργού Οικονομικών

(οδός Νίκης 5-7, Τ.Κ. 105 63, τηλ. 210 3332621, 210 3332441, Δήμητρα Καββαδά, ηλ. ταχ.:

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλο’ο τον Τομέα τους τομείς νομοϋέτησης?
στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολογούμενηςρύιμισης:7’ Ι

ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ Χ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4 Χ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

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

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και
Υπουργείου Τουρισμού.



Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο Ι
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αποσαψηνίζεται το εύρος της κάλυψης των ζημιών από την

επιχορήγηση του ν. 4797/2021 (Α’ 66) και αντιμετωπίζεται η αλληλοεπικάλυψη με τη χορήγηση

στεγαστικής συνδρομής.

Άρθρο 2

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται η υψιστάμενη ρύθμιση για τη χορήγηση Πρώτης

αρωγής κατ’ αναλογία των ρυθμίσεων που ίσχυσαν ειδικά για τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021

και του σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη, με επέκταση των ρυθμίσεων αυτών και σε

περιπτώσεις λοιπών θεομηνιών με εκτεταμένες και σημαντικές επιπτώσεις.

Άρθρο 3

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχονται σι αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 7 του ν.

4797/2021, αναψορικά με τη διαδικασία επιχορήγησης, λόγω της αντικατάστασης του άρθρου ό του

ν. 4797/2021 Περί χορήγησης πρώτης αρωγής.

Άρθρο 4

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχονται σι αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 8 του ν.

4797/2021, αναψορικά με τη διαδικασία προκαταβολής έναντι της επιχορήγησης, λόγω της

αντικατάοτασης του άρθρου 6 του ν. 4797/2021, περί χορήγησης πρώτης αρωγής.

Άρθρο 5

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση καθορίζονται σι σχετικές διαδικασίες για τη χορήγηση της πρώτης

αρωγής έναντι επιχορήγησης.

Άρθρο ό

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 12 του ν. 4797/2021, με την πρόβλεψη της

δυνατότητας επέκτασης της εψαρμογής της επιχορήγησης του άρθρου 12Β για αντιμετώπιση ζημιών

σε ψυτικά μέσα παραγωγής, ώστε υπό εξαιρετικές περιστάσεις όπου παρατηρούνται σημαντικές και

εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε καταστροψές μεγάλης έκτασης, να

επιχορηγούνται, πέραν των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, και τα ψυσικά πρόσωπα που δεν είναι

κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, υπό τους όρους και τις

προϋποθέσεις των κανόνων για τις επιχορηγήσεις στο πλαίσιο της Κρατικής αρωγής και των

υψιστάμενων ρυθμίσεων του άρθρου 12.

Άρθρο 7



Με την αξιολογούμενη ρύθμιση θεσπίζεται νέα διαδικασία για την περίπτωση επιχορήγησης
αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών, ειδικά σε υτικά μέσα παραγωγής, σε
περιπτώσεις σημαντικών και εκτεταμένων ζημιών και εψόσον οι εν λόγω ζημιές δεν καλύπτονται από
τον κανονισμό ασψάλισης ψυτικής παραγωγής του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων.
Ειδικότερα, σε περιπτώσεις σημαντικών και εκτεταμένων ζημιών σε ψυτικά μέσα παραγωγής, όπως
δενδρώδεις καλλιέργειες ή αμπέλια, θεσπίζεται νέα διαδικασία, κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 του
ν. 4797/2021, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι εν λόγω ζημιές, λαμβάνοντας
υπόψη τα διαθέσιμα από τον Ε.Λ.Γ.Α. στοιχεία, την εμπειρία και την εξειδίκευση των στελεχών του.
Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής έναντι της εν λόγω επιχορήγησης, βασισμένης
σε αρχικές εκτιμήσεις από διαθέσιμα στοιχεία του ΕΛΓΑ, για την άμεση στήριξη των πληπόμενων
αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Άρθρο 8

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ενισχύεται και διευρύνεται ο ρόλος της Κυβερνητικής Επιτροπής
Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 του ν. 4797/2021, ώστε να αποτελεί τον μηχανισμό συντονισμού και
για την αποκατάσταση και ανασυγκρότηση των υποδομών και των έργων του Δημοσίου μετά από
θεομηνίες.

Άρθρο 9

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται νέα αρμοδιότητα του περιψερειακού συντονιστή
κρατικής αρωγής, ως προς τον συντονισμό της διαδικασίας εκτίμησης και καταγραψής των ζημιών στις
δημόσιες υποδομές από θεομηνίες.

Άρθρο 10

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης επιτροπών κρατικής αρωγής
και σε Κεντρικό επίπεδο με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών, για ενίσχυση του έργου των
επιτροπών Κρατικής αρωγής που συστήνονται στις περιψερειακές ενότητες.

Άρθρο 11

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι σε έκτακτες περιπτώσεις θεομηνιών, κατά τις οποίες
παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε μέγεθος καταστροψής και μέχρι την έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος της ηλεκτρονικής πλατψόρμας κρατικής αρωγής του
άρθρου 10 του ν. 4797/2021, στο πλαίσιο παροχής κρατικής αρωγής για την αντιμετώπιση των
συνεπειών από θεομηνίες, δύναται να χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική πλατψόρμα με την ονομασία
«Γο8Ί.8ον.», η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης
(8ον.-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α 184). Επίσης, προβλέπεται μεταβατική διάταξη για
τον χειρισμό περιπτώσεων στις οποίες έχει ήδη γίνει καταγραψή και εκτίμηση των ζημιών σε κτίρια
από τις επιτροπές κρατικής αρωγής, σύμψωνα με το άρθρο 1.

Άρθρο 12

Με το άρθρο 12 προστίθεται Κεψάλαιο ϊ στο Μέρος Α’ του ν. 4797/2021 (Α’ 66), αναψορικά με την
πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής.

Άρθρο 13

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση εισάγεται η δυνατότητα χορήγησης Πρώτης αρωγής έναντι
στεγαοτικής συνδρομής προς ιδιοκτήτες κτιρίων και προβλέπεται αναδρομική ισχύς, ώστε να



καθίσταται δυνατή η ένταξη στις ρυθμίσεις και πληπόμενων από άλλες θεομηνίες, σι οποίες

προκάλεσαν σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές.

Άρθρο 14
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση καθορίζονται σι σχετικές διαδικασίες κατ’ αναλογία των ρυθμίσεων

που ίσχυσαν ειδικά για τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 καιτου σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου

2021, στην Κρήτη και προβλέπεται αναδρομική ισχύς, ώστε να καθίσταται δυνατή η ένταξη στις

ρυθμίσεις και πληπόμενων από άλλες θεομηνίες, οι οποίες προκάλεσαν σημαντικές και εκτεταμένες

ζημιές.

Άρθρο 15

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της παράτασης της προθεσμίας εξέτασης από την

επιτροπή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4778/2021 των αιτήσεων των σεισμοπαθών ιδιωτών,

ιδιοκτητών ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και βρίσκονται εντός του

εγκεκριμένου με το β.δ. της 29ης.7.1894 (Β’ 83) ρυμοτομικού σχεδίου στις Θέσεις «Ράχη και Μαχάλα»

Μαλεσίνας, για τα οποία δεν εκδόθηκε σχετικό τΕαραχωρητήριο. Στο πλαίσιο της διαδικασίας

αποκατάστασης σεισμοπαθών των ως άνω περιοχών και δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η

διαδικασία εξέτασης από την αρμόδια επιτροπή, προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας αυτής έως

την 31η.1.2022.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρα Ι έως και 14

Κρίνεται αναγκαία η θέσπιση των αξιολογούμενων ρυθμίσεων, ενόψει των σημαντικών και

εκτεταμένων ζημιών που προκαλούν οι Θεομηνίες και της ανάγκης άμεσης στήριξης των πληγέντων,

κατ’ αναλογία της στήριξης των ιτληγέντων από παρόμοια έντονα ψαινόμενα, όπως οι πυρκαγιές που

εκδηλώθηκαν από τον Μάιο 2021 έως και τον Αύγουστο 2021 και ο σεισμός της 27ης Σεπτεμβρίου

2021 στην Κρήτη.
Επίσης, με την τροποποίηση του υπάρχοντος νομικού πλαισίου κρατικής αρωγής επιδιώκεται η

αιτοσαψήνιση αλληλοεπικαλύψεων των πλαισίων επιχορήγησης και χορήγησης στεγαστικής

συνδρομής, καθώς και η ενίσχυση της ανταπόκρισης του διοικητικού μηχανισμού στις ανάγκες

καταγραψής και εκτίμησης ζημιών στις περιπτώσεις σημαντικών και εκτεταμένων ζημιών από

θεομηνίες. Τέλος, κρίνεται αναγκαία η θέσπιση ειδικού Πλαισίου για την άμεση στήριξη των

πληπόμενων αγροτικών εκμεταλλεύσεων και την επιχορήγησή τους, ειδικά για ζημιές σε ψυτικά μέσα

παραγωγής, σε περιπτώσεις σημαντικών και εκτεταμένων ζημιών από θεομηνίες.

Άρθρο 15

Η παράταση της προθεσμίας του πρώτου εδαψίου της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4778/2021 κρίνεται

αναγκαία, διότι δεν έχει καταστεί ακόμα δυνατή η εκ μέρους της Επιτροπής εξέταση του συνόλου των

αιτήσεων των δικαιούχων σεισμσπαθών και η γνωμοδότηση για την παραχώρηση σε αυτούς των

αρχικώς παραχωρηθεισών εκτάσεων.

3. Ποιους ψορείς ή ιτληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρα 1 έως και 14

Οι αξιολογσύμενες ρυθμίσεις αψορούν στα πληγέντα από θεσμηνίες, ψυσικά και νομικά πρόσωπα

που έχουν υποστεί εκτεταμένες και σημαντικές ζημιές και είναι δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής

για αποκατάσταση κτιρίων ή επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών από Θεομηνίες. Επιπλέον,



Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ 1 Οχι 11

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

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

αψορούν στις ιτληγείσες από θεομηνίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν υποστεί εκτεταμένες και
σημαντικές ζημιές σε ψυτικά μέσα παραγωγής, σι οποίες δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό
ασψάλισης ψυτικής Παραγωγής του Ε.Λ.Γ.Α. και είναι δικαιούχοι επιχορήγησης για αντιμετώπιση
ζημιών από θεομηνίες.
Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αψορούν και στο σύνολο της κοινωνίας, διότι με αυτό τον τρόπο
ενισχύεται ο διοικητικός μηχανισμός, ως προς την ικανότητα άμεσης και ταχείας απόκρισής του για
την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών σε έκτακτες συνθήκες και τη στήριξη της ελληνικής
οικονομίας.

Άρθρο 15

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά στους ιδιώτες, ιδιοκτήτες ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική
Περιουσία του Δημοσίου και βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου με το β.δ. της 29ης7.1894 (Β’ 83)
ρυμοτομικού σχεδίου στις Θέσεις «Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας, για τα οποία δεν εκδόθηκε σχετικό
παραχωρητήριο. Η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκατάστασης σεισμοπαθών
από τον σεισμό του έτους 1894.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Άρθρα Ι έως και 14

Παρ. 3 άρθρου 4, παρ. Ι άρθρου 6, παρ. ό άρθρου 7 και παρ. 5 άρθρου 8, άρθρα 9, 12, 13, παρ. 3
άρθρου 15, άρθρο 16, παρ. 4 άρΘρου 24 του ν. 4797/2021 (Α’ 66),
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Ι3ης Αυγούοτου 2021, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2
του ν. 4824/2021 (Α’ 156).

Άρθρο 15
- Άρθρο 28 του ν. 4778/2021 (Α’ 26).

Άρθρα Ι έως και 14

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

Στο ισχύον νομοθετικό Πλαίσιο δεν υψίσταται εξουσιοδοτική διάταξη για
την έκδοση προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόψασης ή άλλης
κανονιστικής πράξης, με αντικείμενο ρύθμισης κάποιο από τα ζητήματα
που προβλέπονται με τις προτεινόμενες διατάξεις.
Επιπλέον, θεσπίζονται ρυθμίσεις με τις οποίες τροποποιούνται και
συμπληρώνονται υψιοτάμενες διατάξεις του ν. 4797/2021.
Συνεπώς, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επιψέρουν τροποποίηση του
ισχύοντος νομικού πλαισίου, η οποία είναι εψικτή μόνο μέσω της
νομοθετικής οδού.

Άρθρο 15



Η προτεινόμενη ρύθμιση επιψέρει τροποποίηση του ισχύοντος νομικού

πλαισίου, η οποία είναι εικτή μόνο μέσω της νομοθετικής οδού.

ΙΙ) με αλλαγή δισ ικητικής Άρθρα 1 έως και 15
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν θα μπορούσαν να εισαχθούν με αλλαγή
της δυνατότητας νέας διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής ερμηνευτικής προσέγγισης της υψιστάμενης νομοθεσίας, καθώς
προσέγγισης της απαιτούν νομοθετική πρόβλεψη.
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

Άρθρα 1 έως και 15

ΙΙΙ) με διάθεση
περισσότερων Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων δεν δύναται να

ανθρώπινων και θεραπεύσει την ανάγκη ρύθμισης των Θεμάτων των προτεινόμενων

υλικών πόρων; άρθρων με νομοθετική πρόβλεψη.

Στόχοι αξισλογσύμενης ρύθμισης

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών επιδιώκονται με την

αξιολογούμενη ρύθμιση

ΓΙ ΓΙ Ί ΓΙ ΓΙ [ί. ΓΙ

ΓΙ π
1ΓΙΧΓΙ

ΓΙ

ΓΙΧ ΓΙ

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρα 1 έως και 14

. Η κατά το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση των επιπτώσεων, μετά από θεομηνίες με

1) βραχυπρόθεσμοι: σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές, με απλοποίηση των
διαδικασιών, χρήση ψηψιακών τεχνολογιών και η άμεση
στήριξη των πληγέντων.

Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης των ενισχύσεων προς
πληγέντες από θεομηνίες.



· Ο συντονισμός των έργων αποκατάστασης και
ανασυγκρότησης μετά από θεομηνίες.

Άρθρο 15

Επίλυση του χρόνιου ζητήματος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος
των ακινήτων που κατέχονται από ιδιώτες, αλλά ανήκουν στην
ιδιωτική Περιουσία του Δημοσίου και βρίσκονται εντός του
εγκεκριμένου με το β.δ. της 29ης.7.1894 (Β’ 83) ρυμοτομικού
σχεδίου στις Θέσεις «Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας. Στο Πλαίσιο
της διαδικασίας αποκατάστασης σεισμοπαθών της Παρ. Ι
συστήνεται επιτροπή η οποία Θα εξετάσει, έως τις 31.1.2022,
αιτήσεις ιδιωτών, προκειμένου να αποδειχθεί ότι αποτελούν
απώτερους διαδόχους των αρχικώς αποκατασταθέντων και Θα
γνωμοδοτήσει για την παραχώρηση σε αυτούς των αρχικώς
παραχωρηθεισών εκτάσεων.
Άρθρα 1 έως και 14

Η αντιμετώπιση των ζημιών και η αποκατάσταση της
κανονικότητας πληπόμενων επιχειρήσεων και
νοικοκυριών, μετά από μία έκτακτη συνθήκη, η
αποκατάσταση και ανασυγκρότηση των υποδομών και
μέσω αυτών η οικονομική στήριξη των περιοχών και η
ομαλοποίηση της οικονομικής ζωής.

. Η ενίσχυση της ασψάλειας δικαίου και της αρχής της
νομιμότητας της Διοίκησης.

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:



Κατ’ αρθρο αναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρϋρο Στόχος

Ι Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αποσαψηνίζεται το εύρος της

κάλυψης των ζημιών από την επιχορήγηση του ν. 4797/2021 (Α’

66) και αντιμετωπίζεται η αλληλοεπικάλυψη με τη χορήγηση

στεγαστικής συνδρομής, προκειμένου να διασψαλιστεί η
αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση των διαδικασιών τόσο της

επιχορήγησης του ν. 4797/2021 από το Υπουργείο Οικονομικών,

όσο και της χορήγησης στεγαστικής συνδρομής από το Υπουργείο

Υποδομών και Μεταψορών, καθώς και του συμψηψισμού της

χορηγούμενης πρώτης αρωγής έναντι της επιχορήγησης και έναντι

της στεγαστικής συνδρομής. Επίσης, προβλέπεται αναδρομική

ισχύς της διάταξης, ώστε να υπαχθούν στο πεδίο εψαρμογής της

και οι περιπτώσεις του σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην

Κρήτη, νια τις οποίες έχει χορηγηθεί ενίσχυση έναντι της

στεγαοτικής συνδρομής και έναντι της επιχορήγησης.

2 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντικαθίσταται η υψιστάμενη

ρύθμιση για τη χορήγηση πρώτης αρωγής και εισάγεται γενική

ρύθμιση για τη χορήγηση πρώτης αρωγής μετά από θεομηνίες

έναντι της επιχορήγησης του ν. 4797/2021, προς επιχειρήσεις, κατ’

αναλογία των ρυθμίσεων που ίσχυσαν ειδικά για τις πυρκαγιές του

καλοκαιριού του 2021 και του σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου 2021

στην Κρήτη. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η κατά το

δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των

επιπτώσεων που προκαλούνται από θεομηνίες, στις περιπτώσεις
σημαντικών και εκτεταμένων ζημιών, προκειμένου να

διασψαλισθεί η άμεση στήριξη των πληγέντων. Ειδικότερα,

προωθείται η δυνατότητα χορήγησης πρώτης αρωγής για την

άμεση στήριξη σε επιχειρήσεις μετά από θεομηνίες, με στόχο την
άμεση αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών θεομηνιών και την

________________

επαναψορά των περιοχών σε συνθήκες κανονικότητας.

3 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχονται οι αναγκαίες

νομοτεχνικές βελτιώσεις στο υψιστάμενο άρθρο 7 του ν.

4797/2021, αναψορικά με τη διαδικασία επιχορήγησης, λόγω της

αντικατάστασης των άρθρων ό και 9 του ν. 4797/2021 ως προς τη

χορήγηση πρώτης αρωγής.

4 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχονται οι αναγκαίες

νομοτεχνικές βελτιώσεις στο υψιστάμενο άρθρο 8 του ν.
4797/2021, αναψορικά με τη διαδικασία προκαταβολής έναντι της

επιχορήγησης, λόγω της αντικατάοτασης των άρθρων ό και 9 του

ν. 4797/2021 ως προς τη χορήγηση πρώτης αρωγής.

5 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση καθορίζονται οι σχετικές

διαδικασίες για τη χορήγηση της πρώτης αρωγής έναντι

επιχορήγησης.



ό Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 12 του ν.
4797/2021, με την πρόβλεψη της δυνατότητας καταβολής της ως
άνω επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών σε υτικά μέσα
παραγωγής, ώστε υπό εξαιρετικές περιστάσεις όπου
παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό
πληγεισών επιχειρήσεων ή σε καταστροψές μεγάλης έκτασης, να
επιχορηγούνται, πέραν των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, καιτα
ψυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά Κύριο επάγγελμα αγρότες
αλλά Κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις των κανόνων για τις επιχορηγήσεις στο πλαίσιο της
κρατικής αρωγής και των υψιστάμενων ρυθμίσεων του άρθρου 12.
Παράλληλα, κατ’ αναλογία των υιστάμενων διατάξεων για την
επιχορήγηση, λαμβάνοντας υπόψη ότι διαψορετική βαρύτητα έχει
η αγροτική παραγωγή στο εισόδημα των κατά κύριο επάγγελμα
αγροτών σε σύγκριση με τα ψυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά
κύριο επάγγελμα αγρότες, επιχειρείται η δίκαιη και κατ’ αναλογία
ικανοποίηση των διαψορετικών αναγκών τους, σύμψωνα και με το
υψιστάμενο άρθρο 12.

7 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση θεσπίζεται νέα διαδικασία κατά
παρέκκλιση του άρθρου 7 του ν. 4797/2021, για την επιχορήγηση
αγροτικών εκμεταλλεύσεων προς αντιμετώπιση ζημιών, ειδικά σε
ψυτικά μέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις καλλιέργειες ή
αμπέλια, σε περιπτώσεις σημαντικών και εκτεταμένων ζημιών και
εψόσον οι εν λόγω ζημιές δεν καλύπτονται από τον κανονισμό
ασψάλισης ψυτικής παραγωγής του Οργανισμού Ελληνικών
Γεωργικών Ασψαλίσεων.
Η νέα διαδικασία είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες που
παρουσιάζουν οι εν λόγω ζημιές, λαμβάνοντας υπόψη τα
διαθέσιμα από τον Ε.Λ.Γ.Α. στοιχεία, την εμπειρία και την
εξειδίκευση των στελεχών του.
Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα προ καταβολή ς έναντι της
εν λόγω επιχορήγησης, βασισμένης σε αρχικές εκτιμήσεις και
επισημάνσεις και σε διαθέσιμα στοιχεία του ΕΛ.ΓΑ., καθώς η
ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορεί να ενέχει καθυστερήσεις, ως
προς την άμεση στήριξη των πληπόμενων αγροτικών
εκμεταλλεύσεων. Τόσο οι εκτιμήσεις, όσο και ο έλεγχος των
στοιχείων για τους δικαιούχους, προβλέπεται να διενεργείται από
τον Ε.Λ.Γ.Α., ο οποίος και Θα αποστέλλει στο Υπουργείο
Οικονομικών τις απαραίτητες καταστάσεις, τόσο για την έκδοση
των αποψάσεων επιχορήγησης ή προκαταβολής, όσο και για την
πληρωμή των δικαιούχων, χωρίς την εμπλοκή των επιτροπών
Κρατικής αρωγής της οικείας περιψέρειας. Επιπλέον, για τη
διασψάλιση της ενιαίας αντιμετώπισης και της ανταπόκρισης των
εκτιμήσεων στην πραγματική Οικονομία, προβλέπεται οι αρχικές
εκτιμήσεις και οι τελικές εκτιμήσεις και καταγραψές, να μπορούν
να στηριχθούν σε Τιμές εκτίμησης, μετά από εισήγηση της
Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγή ς του άρθρου 13 του ν.
4797/2021, κατόπιν σχετικής εισήγησης του διοικητικού
συμβουλίου του Ε.ΛΓ.Α..

8 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ενισχύεται και διευρύνεται ο
ρόλος της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου
13 του ν. 4797/2021, ώστε να αποτελεί τον μηχανισμό



συντονισμού και για την αποκατάσταση και ανασυγκρότηση τωΊ

υποδομών και των έργων του Δημοσίου, μετά από θεομηνίες.

9 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται νέα αρμοδιότητα
του Περιψερειακού Συντονιστή Κρατικής αρωγής, ως προς τον

συντονισμό της διαδικασίας εκτίμησης και καταγραψής των

ζημιών στις δημόσιες υποδομές από θεομηνίες.

10 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα
σύστασης επιτροπών κρατικής αρωγής και σε Κεντρικό επίπεδο με
απόψαση του Υπουργού Οικονομικών, για ενίσχυση του έργου των

επιτροπών κρατικής αρωγής που συστήνονται στις περιψερειακές
ενότητες.

11 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιούνται οι μεταβατικές

διατάξεις του ν. 4797/2021, προκειμένου να επεκταθεί η χρήση της

ψηψιακής πλατψόρμας για τη χορήγηση της πρώτης

αρωγής, μέχρι τη λειτουργία της προβλεπόμενης από το άρθρο 10

του ν. 4797/2021 πλατψόρμας, ενώ εισάγεται νέα μεταβατική

διάταξη για τον χειρισμό των περιπτώσεων, στις οποίες έχει ήδη
γίνει καταγραψή και εκτίμηση των ζημιών σε κτίρια από τις
επιτροπές κρατικής αρωγής και δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία

της κάλυψης από τη οτεγαστική συνδρομή που χορηγείται από το

Υπουργείο Υποδομών και Μεταψορών.

12 Με το άρθρο 12 εισάγεται νέο Κεψάλαιο Ζ στο Μέρος Α’ του ν.

4707/2021 αναψορικά με την πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής

συνδρομής.

13 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα

χορήγησης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής προς

ιδιοκτήτες κτιρίων που έχουν πληγεί από θεομηνίες και εισάγεται

αναδρομική ισχύς, ώστε για λόγους ίσης μεταχείρισης, να

καθίσταται δυνατή η ένταξη στις ρυθμίσεις και πληπόμενων από

άλλες θεομηνίες, οι οποίες προκάλεσαν σημαντικές και

εκτεταμένες ζημιές.

14 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση καθορίζονται οι σχετικές

διαδικασίες για τη χορήγηση της πρώτης αρωγής έναντι
στεγαοτικής συνδρομής προς ιδιοκτήτες κτιρίων, κατ’ αναλογία

των αντίστοιχων ρυθμίσεων που ίσχυσαν ειδικά για τις πυρκαγιές

του καλοκαιριού του 2021 και του σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου
2021 στην Κρήτη. Επίσης, προβλέπεται αναδρομική ισχύς της

διάταξης, ώστε για λόγους ίσης μεταχείρισης, να καθίσταται

δυνατή η ένταξη στις ρυθμίσεις και πληττόμενων από άλλες
θεομηνίες, οι οποίες προκάλεσαν σημαντικές και εκτεταμένες

ζημιές.

15 Η ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτήσεων των δικαιούχων
ιδιωτών, ιδιοκτητών ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική

περιουσία του Δημοσίου και βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου

με το β.δ. της 29ης.7.1894 (Β’ 83) ρυμοτομικού σχεδίου στις Θέσεις

«Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας, που συστάθηκε δυνάμει του
νόμου ΡΜΘ της 5ης.1.1866, (<περί συνοικισμών» (Α’ 8), στο



Πλαίσιο της διαδικασίας αποκατάστασης σεισμοιταθών και η
έκδοση παραχωρητηρίων στο όνομα αυτών, εψόσον πληρούνται
οι σχετικές προϋποθέσεις της Παρ. Ι του άρθρου 28 του ν.
4778/2021. Η επιτροπή της παρ. 2 Θα εξετάσει, έως τις 31.1.2022,
αιτήσεις ιδιωτών, Προκειμένου να αποδειχθεί ότι αποτελούν
απώτερους διαδόχους των αρχικώς αποκατασταθέντων και Θα
γνωμοδοτήσει για την Παραχώρηση σε αυτούς των αρχικώς
παραχωρηθεισών εκτάσεων.



Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤ
ΑΓΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΙΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΊΚΟΤΗΤ
Α ΝΤΑ ΓΩ Ν ΊΣ ΜΟΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα / Χ Χ Χ

αποτελεσματικότητα

ΟΦ
ΕΛ Άλλο

Η
Υ Βελτίωση

ΘΜΙ παρεχομενων Χ Χ Χ
ΣΗΣ υπηρεσιων

Δίκαιη μεταχείριση
Χ Χ Χ

πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ Αυξημένη ιιξιοπιιττία
Χ Χ Χ

/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

]

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αιτοτίμηση:

Άρθρα 1 έως και 14: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να συμβάλουν ουσιωδώς στην αντιμετώπιση

των δυσμενών συνεπειών και, ειδικότερα, των σημαντικών και εκτεταμένων ζημιών από θεομηνίες, σε

ψυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, με σκοπό την επαναψορά της οικονομικής τους δραστηριότητας σε

συνθήκες κανονικότητας.

Επίσης, συμβάλλουν στην ενίσχυση του κύρους και της αξιοπιστίας των θεσμών και στην εμπέδωση της

εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη διοίκηση.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης



Σχολιασμός / ποιοτική ατιοτίμηση:

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΦΥΣΙΚΟ,ΘΕΣΜΟΊ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΔΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΗΤΑΔΙΟΊΚΗΣΗ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

οντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΑ,

Α Ν ΤΑ ΓΩ Ν ΓΣ ΜΟΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΚΟΙΝΩΝίΑ &
ΚΟΙ ΝΩΝ Ι Κ ΕΣ

Ο Μ ΛΔ ΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ
Ε ΝΑ ΡΞ Η

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός

Προσλήψεις /
κινητικότητα

Ενη μέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Χ

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
&ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών Κατά Χ
την εκτέλεση

Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ρύθμιση

Άλλο



Ανάδειξη Καλών
πρακτικών Κατά
την υλοποίηση
της_ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
Κινδύνων

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

25. Ενωσιακό δίκαιο

Π

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕίΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Άλλο

Άρθρα 1 έως και 14

Άρθρα 4, 5, 17, 28, 106 του Συντάγματος

Άρθρο 15

Άρθρα 4 και 17 του Συντάγματος

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμ όανομέ νου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Άρθρα Ι έως και 14

Άρθρα 16, 17, 20 του Χάρτη

Δικαιωμάτων της Ε.Ε.

Κανονισμός

Θεμελιωδών

Οδηγία
Π



Αιτόψαση

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών

Ζ. Πίνακας τροποτισιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Διατάξεις αξιολοιούμενης ρύϋμισης Υφιστάμενες διατάξεις

Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.
4797/2021 (Α’ 66), η οποία έχει ως εξής:

Άρθρο Ι
Επιχορήγηση για αντιμετώπιση
ζημιών — Τροποποίηση παρ. 3
άρθρου 4 του ν. 4797/2021
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.
4797/2021 (Α’ 66), το πρώτο εδάψιο
τροποποιείται, ως προς την εξαίρεση
από την επιχορήγηση των ζημιών σε
κτιριακές εγκαταστάσεις και η παρ. 3
διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές

ζημιές που προκλήθηκαν από
θεομηνία σε στοιχεία ενεργητικού,
όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες,
εμπορεύματα, ψορτηγά αυτοκίνητα
δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης,
καθώς και αυτοκίνητα
επαγγελματικής χρήσης, μέσα
Παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου
και του εγγείου κεψαλαίου και των
αποθη κευ μένων προϊόντων, τα οποία
καταγράψηκαν ως κατεστραμμένα,
πλην των ζημιών σε κτίρια.».
2. Το παρόν ισχύει για ζημιές που
προκλήθηκαν από θεσμηνίες που
εκδηλώθηκαν από την 1η52021 και
μετά.

3. Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που
προκλήθηκαν από θεομηνία σε στοιχεία
ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις,
εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύ ματα,
ψορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής
χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα
επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής,
συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου
κεψαλαίου και των αποθηκευμένων
προϊόντων, τα οποία καταγράψηκαν ως
κατεστραμμένα.



Άρθρο 2

Ενίσχυση Πρώτης αρωγής —

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου ό του ν.

4797/2021
Η παρ. Ι του άρθρου ό του ν.
4797/2021 (Α 66) τροποποιείται ως
προς τον προσδιορισμό του πεδίου
εψαρμογής της και διαμσρψώνεται ως
εξής:
«1. Στις επιχειρήσεις και τους μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ψορείς
που πλήπονται από θεομηνίες και

βρίσκονται σε περιοχές που έχουν
οριοθετηθεί ως πληγείσες ή έχουν

κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης και εξειδικεύονται με την
κοινή απόφαση της παρ. 8 του

άρθρου 9, δύναται να χορηγείται
έκτακτη εψάπαξ ενίσχυση, ως πρώτη

αρωγή, έναντι της επιχορήγησης για
την αντιμετώπιση ζημιών, σύμψωνα

με τη διαδικασία που ορίζεται στο
άρθρο 9.»
Άρθρο 3
Διαδικασία επιχορήγησης

επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα Φορέων — Τροποποίηση

παρ. ό άρθρου 7 του ν. 4797/2021

Η παρ. ό του άρθρου 7 του ν.
4797/2021 (Α 66) τροποποιείται ως
προς το ποσό της ενίσχυσης Πρώτης

αρωγής που αψαιρείται από Το ποσό

που τελικώς καταβάλλεται και
διαμορψώνεται ως εξής:
«6. Μετά από την έκδοση της

απόψασης του Υπουργού

Οικονομικών της παρ. 5, η Διεύθυνση
Κρατικής Αρωγής διαβιβάζει τον

σχετικό Φάκελο στη Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονομικών, η οποία
προβαίνει στην εκκαθάριση και

πληρωμή στους δικαιούχους,

αψαιρουμένου του ποσού της

προκαταβολής και της ενίσχυσης
πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης
που έχουν χορηγηθεί, σύμψωνα με τα

άρθρα 4 και 6.»

Τροποποιείται η παρ. Ι του άρθρου ό του ν.

4797/2021 (Α’ 66), η οποία έχει ως εξής:

Ι. Στις επιχειρήσεις και τους μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα Φορείς που

πλήττονται από θεομηνίες δύναται να
χορηγείται, άμεσα, έκτακτη εψάπαξ ενίσχυση,

ως πρώτη αρωγή, σύμψωνα με τη διαδικασία

που ορίζεται στο άρθρο 9.

Τροποποιείται η παρ. ό του άρθρου 7 του ν.

4797/2021 (Α 66), η οποία έχει ως εξής:

6. Μετά από την έκδοση της απόψασης του

Υπουργού Οικονομικών της παρ. 5, η
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής διαβιβάζει τον

σχετικό Φάκελο στη Γενική Διεύθυνση

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Οικονομικών, η οποία προβαίνει στην

εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους,

αψαιρουμένου του ποσού της προκαταβολής

και του ημίσεος (50%) της ενίσχυσης πρώτης

αρωγής που έχουν χορηγηθεί σύμψωνα με τα

άρθρα 4 και 6.



Άρθρο 4
Προκαταβολή επιχορήγησης
επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα ψορέων — Τροποποίηση
παρ. 5 άρθρου 8 του ν. 4797/2021
Η Παρ. 5 του άρθρου Β του ν.
4797/2021 (Α 66) τροΠοττοιείται ως
προς το ποσό της ενίσχυσης Πρώτης
αρωγής που αψαιρείται από το Ποσό
που τελικώς καταβάλλεται και
διαμορψώνεται ως εξής:
«5. Μετά από την έκδοση της

απόψασης του Υπουργού
Οικονομικών της Παρ. 4, η Διεύθυνση
Κρατικής Αρωγής διαβιβάζει τον
σχετικό ψάκελο με τις καταστάσεις
της παρ. Ι και τα σχετικά έγγραψα,
χωρίς τα δικαιολογητικά της παρ. 5
του άρθρου 7, στη Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονομικών, η οποία
προβαίνει στην καταβολή στους
δικαιούχους της προκαταβολής,
αψαιρουμένου του ποσού της
ενίσχυσης Πρώτης αρωγής έναντι

επιχορήγησης του άρθρου & που έχει
χορηγηθεί, σύμψωνα με το άρθρο 9.»

Άρθρο 5
Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης
αρωγής — Αντικατάσταση άρθρου 9
του ν. 4797/202 1
Το άρθρο 9 του ν. 4797/2021 (Α’ 66)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 9

Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής
1. Το ύψος της πρώτης
αρωγής του άρθρου ό καθορίζεται,
ανάλογα με τη σοβαρότητα των
υλικών ζημιών σε στοιχεία
ενεργητικού της επιχείρησης ή του μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ψορέα, με
την κοινή απόψαση της παρ. 8.
2. Για την καταβολή των
ενισχύσεων πρώτης αρωγής του
άρθρου 6, ο δικαιούχος υποβάλλει
αίτηση, μέσω της ηλεκτρονικής
πλατψόρμας του άρθρου 10, η οποία
συνιστά και υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 (Α’ 75) ως προς το αληθές
και ακριβές περιεχόμενό της.
3. Η καταβολή της ενίσχυσης
πρώτης αρωγής στους δικαιούχους
διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση

Τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.
4797/2021 (Α’ 66), η οποία έχει ως εξής:

5. Μετά από την έκδοση της απόψασης του
Υπουργού Οικονομικών της παρ. 3, η
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής διαβιβάζει τον
σχετικό ψάκελο με τις καταστάσεις της Παρ. Ι
και τα σχετικά έγγραψα, χωρίς τα
δικαιολογητικά της παρ. 5 του άρθρου 7, στη
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβαίνει
στην καταβολή στους δικαιούχους της
προκαταβολής, αψαιρουμένου του ημίσεος
(50%) της ενίσχυσης Πρώτης αρωγής του
άρθρου 6 που έχει χορηγηθεί σύμψωνα με το
άρθρο 9.

Αντικαθίσταται το άρθρο 9 του ν. 4797/2021
(Α’ 66), το οποίο έχει ως εξής:

Άρθρο 9
Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής

Ι. Η ενίσχυση της πρώτης αρωγής του άρθρου
ό δεν δύναται να υπερβαίνει την τελευταία
διαθέσιμη τιμή του κατά κεψαλήν
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε αγοραίες
τιμές, όπως υπολογίζεται από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) βάσει του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 549/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21ης Μίου 2013, για το
Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και
Περιψερειακών Λογαριασμών της Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης (1 174), αναγόμενη σε μηνιαία βάση.

2. Για την καταβολή της ενίσχυσης Πρώτης
αρωγής ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση, μέσω
της ηλεκτρονικής πλατψόρμας του άρθρου ΙΟ,
στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του
Υπουργείου Οικονομικών, η οποία συνιστά και



Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονομικών, στον
λογαριασμό ΙΒΑΝ (ΙπΓπ3ϊοπ2Ι Β2ΠΙ
Αουπ Νυπ·ώΓ), όπως αυτός έχει
δηλωθεί από τον δικαιούχο στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
και βαρύνει τον Προϋπολογισμό
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

4. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής
του άρθρου ό καταβάλλεται έναντι
της επιχορήγησης για την
αντιμετώπιση ζημιών και αφαιρείται
από το ποσό της προκαταβολής ή της
επιχορήγησης του άρθρου 4.
5. Προ της καταβολής της
ενίσχυσης πρώτης αρωγής, καθώς και
εκ των υστέρων δύναται να
διενεργούνται έλεγχοι και
διασταυρώσεις στοιχείων. Σε
περίπτωση υποβολής δηλώσεων με
ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή στοιχεία
που τροποποιούν ή δεν αποτυπώνουν
ορθά τη φορολογική κατάσταση των
επιχειρήσεων με σκοπό την υπαγωγή
στον παρόντα, τα αρμόδια όργανα
ελέγχου και πληρωμής δύνανται να
προβαίνουν στις απαραίτητες
ενέργειες για τη διασψάλιση της
διαδικασίας, όπως μη έγκριση
προσωρινά της αίτησης, διενέργεια
περαιτέρω ελέγχων, ενημέρωση
συναρμόδιων υπηρεσιών και
ελεγκτικών αρχών. Για τους σκοπούς
των ελέγχων σι συναρμόδιες
υπηρεσίες αποστέλλουν τα
απαραίτητα στοιχεία στα αρμόδια
όργανα ελέγχου.
6. Σε περίπτωση που δεν
υποβληθεί αίτημα ή πλήρης ψάκελος
ή διαπιστώνεται, κατόπιν ελέγχων ή
διασταύρωσης στοιχείων, ότι η
επιχείρηση ή ο ψορέας δεν δικαιούται
επιχορήγηση, ή τσ ποσό της
επιχορήγησης, όπως καθορίζεται με
απόψαση του Υπουργού
Οικονομικών, βάσει της εκτιμώμενης
ζημίας, που προσδιορίζεται από τις
αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής,
είναι μικρότερο από το ποσό που
έλαβε ο δικαιούχος, ως πρώτη αρωγή
έναντι αποζημίωσης, τότε το συνολικό
ποσό πρώτης αρωγής του άρθρου ό ή
το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της
δικαιούμενης επιχορήγησης, κατά
περίπτωση, αναζητείται ως

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως

προς το περιεχόμενό της. Ο δικαιούχος
δύναται, εναλλακτικά, να υποβάλλει την

αίτησή του εγγράψως στον περιψερειακό
συντονιστή κρατικής αρωγής του άρθρου 15, ο
οποίος τη διαβιβάζει στην αρμόδια υπηρεσία

της οικείας περιψέρειας, προκειμένου να την
καταχωρίσει στην ηλεκτρονική πλατψόρμα
του άρθρου 10.

3. Το ήμισυ (50%) της ενίσχυσης πρώτης
αρωγής αψαιρείται από το ποσό της
προκαταβολής ή της επιχορήγησης του
άρθρου 4.

4. Εψόσον διαπιστώνεται ότι η επιχείρηση δεν

δικαιούται επιχορήγηση, το ποσό της
ενίσχυσης πρώτης αρωγής που έχει
καταβληθεί, αναζητείται ως αχρεωστήτως
καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που
τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι
την πραγματική επιστροψή του, με βάση το
επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμψωνα
με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την
αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των
επιτοκίων αναψοράς και προεξόψλησης
(2008/α 14/02), κατά τα λοιπά
εψαρμοζομένσυ του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων.

5. Το άθροισμα της επιχορήγησης, προ
συμψηψισμών, και του ημίσεος (50%) της
ενίσχυσης πρώτης αρωγής που δεν
συμψηψίζεται με την επιχορήγηση, δεν
δύναται να ξεπερνά το ύψος της εκτιμηθείσας
ζημίας. Εψόσον διαπιστώνεται ότι το ως άνω
άθροισμα ξεπερνά το ύψος της εκτιμώμενης

ζημίας, αναζητείται το ποσό της υπέρβασης ως
αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη
στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του
δικαιούχου και μέχρι την πραγματική
επιστροψή του, με βάση το επιτόκιο
ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως
αυτό καθορίζεται σύμψωνα με την
Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση
της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων
αναψοράς και προεξόψλησης (2008/α 14/02),
κατά τα λοιπά εψαρμοζομένου του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974,

Α’ 90).

6. Η καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής
στους δικαιούχους πραγματοποιείται από τη



αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως
από τη στιγμή που τέθηκε στη
διάθεση του δικαιούχου και μέχρι Την
πραγματική επιστροφή του, με βάση
ΤΟ επιτόκιο ανάκτησης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό
καθορίζεται σύμψωνα με την υπ’ αρ.
2008/α 14/02 ανακοίνωσή της σχετικά
με την αναθεώρηση της μεθόδου
καθορισμού των επιτοκίων αναψοράς
και προεξόψλησης, κατά τα λοιπά
εψαρμοζομένου του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974, Α’ 90 [ΚΕΔΕ]).
7. Σε περίπτωση ψευδούς
δήλωσης ή σε περίπτωση που,
κατόπιν ελέγχου, διαπιστωθεί μη
τήρηση των όρων για τη χορήγηση της
ενίσχυσης πρώτης αρωγής του
άρθρου ό ή την επιχορήγηση για
αντιμετώπιση ζημιών, πέραν των
κυρώσεων που προβλέπονται, το
ποσό που χορηγήθηκε ως πρώτη
αρωγή αναζητείται ως αχρεωστήτως
καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή
που τέθηκε στη διάθεση του
δικαιούχου και μέχρι την πραγματική
επιστροψή του, με βάση το επιτόκιο
ανάκτησης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται
σύμψωνα μετην υπ’ αρ. 2008/α 14/02
ανακοίνωσή της σχετικά με την
αναθεώρηση της μεθόδου
καθορισμού των επιτοκίων αναψοράς
και προεξόψλησης, κατά τα λοιπά
εψαρμοζομένου του ΚΕΔΕ.
8. Με κοινή απόψαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ψηψιακής
Διακυβέρνησης και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροψίμων, μετά από
εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής
Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13,
καθορίζεται το ύψος της ενίσχυσης
πρώτης αρωγής του άρθρου 6,
ανάλογα με τη σοβαρότητα των
ζημιών και εξειδικεύονται οι
πληγείσες περιοχές στις οποίες
αψορά.
Με την ίδια απόψαση καθορίζονται οι
προϋποθέσεις χορήγησης, οι
δικαιούχοι, τα στοιχεία και τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά
περίπτωση, οι τεχνικές λεπτομέρειες
και τα ειδικότερα ζητήματα για το

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, με
μόνη την υποβολή της αίτησης.

7. Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών
καθορίζονται το ύψος της ενίσχυσης πρώτης
αρωγής κάθε ψορά, η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, ο τρόπος
καταβολής της, και κάθε άλλο Θέμα σχετικό με
την εψαρμογή του παρόντος και δύναται να
εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία.



περιεχόμενο και την υποβολή της
αίτησης, τη διαδικασία και τον τρόπο
πληρωμής, καθώς και την εψαρμογή
του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016
(Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, 1 119), οι διαδικασίες και
τα όργανα ελέγχου, η διαδικασία και
τα όργανα ανάκτησης και. βεβαίωσης
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
νια την εψαρμογή του παρόντος.>)

Άρθρο ό
Επιχορήγηση
Τροποποίηση
4797/2021

ν.

1. Στο άρθρο 12 του ν.
4797/2021 (Α 66), το δεύτερο εδάψιο
της παρ. Ι καταργείται, προστίθενται
παρ. 2 και 3 και το άρθρο 12
διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 12
Επιχορήγηση αγροτών
«1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου
παρατηρούνται σημαντικές και
εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό
πληγεισών αγροτικών
εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος
καταοτροψής, με κοινή απόψαση των
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροψίμων, δύναται να
παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού
που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις
εκατό (50%) της επιχορήγησης που
καθορίζεται με την απόψαση της παρ.
5 του άρθρου 7, σε ψυσικά πρόσωπα
που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην

κείμενη νομοθεσία, αλλά κατέχουν
αγροτικές εκμεταλλεύσεις,
τηρουμένων των λοιπών όρων και
προϋποθέσεων των άρθρων 4 και 7.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου
παρατηρούνται σημαντικές και
εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό
πληγεισών αγροτικών
εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος
καταοτροψής, σε ψυτικά μέσα
παραγωγής, όπως δενδρώδεις
καλλιέργειες ή αμπέλια, με κοινή

Τροποποιείται το άρθρο 12 του ν. 4797/2021
(Α’ 66), το οποίο έχει ως εξής:

Άρθρο 12
Επιχορήγηση αγροτών
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου
παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες
ζημίες σε αριθμό ττληγεισών αγροτικών
εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής,
με κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροψίμων, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση
ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις
εκατό (50%) της επιχορήγησης που
καθορίζεται με την απόψαση της παρ. 5 του
άρθρου 7, σε ψυσικά πρόσωπα που δεν είναι
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί
ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, αλλά
κατέχουν αγροτικές εκμεταλλε ύσεις,
τηρουμένων των λοιπών όρων και
προϋποθέσεων των άρθρων 4 και 7. Οι κάτοχοι
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν
υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας
ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύοτημα
Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει
την υποχρέωση καταβολής της ειδικής
ασφαλιστική ς εισψοράς στον Οργανισμό
Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων.

αγροτών
άρθρου 12 του



απόψαση των Υπουργών Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροψίμων, δύναται να παρέχεται
επιχορήγηση ποσοστού που δεν
ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%)
της επιχορήγησης που καθορίζεται με
την απόψαση της παρ. 12 του άρθρου
12Β, σε ψυσικά πρόσωπα που δεν
είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες,
όπως αυτοί ορίζονται στη νομοθεσία,
αλλά κατέχουν αγροτικές
εκμεταλλεύσεις, τηρουμένων των
λοιπών όρων, προϋποθέσεων και
διαδικασιών των άρθρων 4 και 12Β.
3. Οι κάτοχοι των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση
να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας
ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο
Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να
έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση
καταβολής της ειδικής ασψαλιστικής
εισψοράς στον Οργανισμό Ελληνικών
Γεωργικών Ασψαλίσεων.»
2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από
την Ιη.5.2021.

Άρθρο 7
Διαδικασία επιχορήγησης
αγροτικών εκμεταλλεύσεων
για ζημιές σε ψυτικά μέσα
παραγωγής — Προσθήκη
άρθρου 12Β στον ν.
4797/2021
1.Στον ν. 4797/2021 (Α’ 66)
προστίθεται άρθρο 12Β ως
εξής:
«Αρθρο 12Β
Διαδικασία επιχορήγησης
αγροτικών εκμεταλλεύσεων
για ζημιές σε ψυτικά μέσα
παραγωγής
1.Σε περίπτωση αγροτικών
εκμεταλλεύσεων που
επλήγησαν από θεομηνία,
ειδικά για τις ζημιές που
έχουν υποστεί σε ψυτικά
μέσα παραγωγής, όπως
δενδρώδεις καλλιέργειες ή
αμπέλια, κατά τταρέκκλιση
των άρθρων 7 και 8 και
εψόσον δεν καλύπτονται από
τους κανονισμούς του
Οργανισμού Ελληνικών
Γεωργικών Ασψαλίσεων οι

____

οποίοι εκδίδονται σύμψωνα



με τον ν. 3877/2010 (Α’ 160),
σχετικά με την επιχορήγηση
για την αντιμετώπιση των εν
λόγω ζημιών, ακολουθείται η
διαδικασία του παρόντος
άρθρου.
2.Δικαιούχοι είναι οι κατά
κύριο επάγγελμα αγρότες που
έχουν υποβάλει τη δήλωση
ενιαίας ενίσχυσης στο
Ολοκληρωμένο Σύστημα
Διαχείρισης Ελέγχου και
έχουν εκπληρώσει την
υποχρέωση καταβολής της
ειδικής ασψαλιστικής
εισοράς στον Οργανισμό
Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων.
3. Οι αγροτικές
εκμεταλλεύσεις
απευθύνονται στον

ανταποκριτή του Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων, σ οποίος τους
ενημερώνει για τις
απαραίτητες ενέργειες για
την εκτίμηση και καταγραψή
των ζημιών.
4. Αρμόδιοι για την εκτίμηση
και καταγραψή των ζημιών σε
ψυτικά μέσα παραγωγής των
αγροτικών εκμεταλλεύσεων,
καθώς και για τη
συγκέντρωση των
απαιτούμενων στοιχείων
είναι οι γεωτεχνικοί
υπάλληλοι του Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών
Ασψαλίσεων.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
όπου παρατηρούνται
σημαντικές και εκτεταμένες
ζημίες σε αριθμό πληγεισών
αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή
σε μέγεθος καταστροψής, σε
ψυτικά μέσα παραγωγής,
μπορεί να παρέχεται
προκαταβολή έναντι του
συνολικού ποσού της
επιχορήγησης, μετά από
αιτιολογημένο αίτημα του
αρμόδιου Αντιπεριψερειάρχη
και εισήγηση του διοικητικού
συμβουλίου του Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών



Ασψαλίσεων, με τη
διαδικασία των παρ. ό έως και
9.
ό. Στην περίπτωση που
ασκείται η διακριτική
ευχέρεια της παρ. 5, μετά από
την οριοθέτηση της πληγείσας
περιοχής και τη διαπίστωση
της έκτασης των ζημιών, ο
Οργανισμός Ελληνικών
Γεωργικών Ασψαλίσεων
διαβιβάζει στη Διεύθυνση
Κρατικής Αρωγής του
Υπουργείου Οικονομικών,
συγκεντρωτική κατάσταση
των αγροτικών επιχειρήσεων
που υπέστησαν ζημιές σε
ψυτικά μέσα παραγωγής και
της αρχικής εκτίμησης των
ζημιών, υπογεγραμμένη από
τους αρμόδιους γεωτεχνικούς
υπαλλήλους του Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών
Ασψαλίσεων.
7. Η αρχική εκτίμηση των
ζημιών πραγματοποιείται
βάσει επισημάνσεων και
ηψιακών δεδομένων που
έχει στη διάθεσή του ο
Οργανισμός Ελληνικών
Γεωργικών Ασψαλίσεων,
καθώς και βάσει αρχικής
τιμής εκτίμησης, ανά είδος
πολυετούς καλλιέργειας,
όπως αυτή καθορίζεται μετά
από εισήγηση της Επιτροπής
του άρθρου 13 και του
διοικητικού συμβουλίου του
Οργανισμού Ελληνικών
Γεωργικών Ασψαλίσεων. Η
αρχική εκτίμηση
εξειδικεύεται ανά αγροτική
εκμετάλλευση με βάση τα
στοιχεία που έχουν
υποβληθεί στο
Ολοκληρωμένο Σύστημα
Διαχείρισης Ελέγχου.
8.Με κοινή απόψαση των
Υπουργών Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροψίμων, κατόπιν γνώμης
της αρμόδιας για την
εναρμόνιση με τους κανόνες
κρατικών ενισχύσεων
υπηρεσίας της Γενικής



Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών και εισήγησης
της Επιτροπής του άρθρου 13
και του διοικητικού
συμβουλίου του Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών
Ασψαλίσεων, καθορίζονται το
ύψος της προκαταβολής, ο
τρόπος και οι προϋποθέσεις
καταβολής της, τα
απαιτούμενα στοιχεία, η
διαδικασία και ο τρόπος
πληρωμής, καθώς και κάθε
Θέμα σχετικό με την
εψαρμογή του παρόντος. Με
την ίδια ή όμοια απόψαση
δύναται να εξειδικεύεται
περαιτέρω η διαδικασία της
προκαταβολής.
9. Μετά από την έκδοση της
απόφασης της παρ. 8, ο
Οργανισμός Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων
προβαίνει στον έλεγχο των
στοιχείων των δικαιούχων και
διαβιβάζει καταστάσεις
δικαιούχων με τα απαραίτητα
στοιχεία στη Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών, η οποία
προβαίνει στην εκκαθάριση
και πληρωμή στους

δικαιούχους, της
προκαταβολής,
κοινοποιώντας στη
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής
και τον Οργανισμό Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων.
10. Για την τελική
επιχορήγηση, κατόπιν της
οριοθέτησης της πληγείσας
περιοχής και της διαπίοτωσης
της έκτασης των ζημιών, ο
Οργανισμός Ελληνικών
Γεωργικών Ασψαλίσεων
διαβιβάζει στη Διεύθυνση
Κρατικής Αρωγής του
Υπουργείου Οικονομικών,
συγκεντρωτική κατάσταση
των αγροτικών επιχειρήσεων
που υπέστησαν ζημιές σε
υτικά μέσα παραγωγής και
της τελικής εκτιμώμενης



ζημιάς, υπογεγραμμένη από
τους αρμόδιους γεωτεχνικούς
υπαλλήλους του Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων.
11. Η τελική
εκτίμηση των ζημιών ανά
αγροτική εκμετάλλευση
πραγματοποιείται βάσει των
αυτοψιών και εκτιμήσεων του
Οργανισμού Ελληνικών
Γεωργικών Ασψαλίσεων,
καθώς και βάσει τελικής τιμής
εκτίμησης, ανά είδος
πολυετούς καλλιέργειας και
σοβαρότητας της ζημιάς,
όπως αυτή καθορίζεται μετά
από εισήγηση της Επιτροπής
του άρθρου 13 και του
διοικητικού συμβουλίου του
Οργανισμού Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων.
12. Με κοινή
απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροψίμων,
κατόπιν λήψης της γνώμης
της αρμόδιας για την
εναρμόνιση με τους κανόνες
κρατικών ενισχύσεων
υπηρεσίας της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών και εισήγησης
της Επιτροπής του άρθρου 13
και του διοικητικού
συμβουλίου του Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών
Ασψαλίσεων, καθορίζονται οι
προϋποθέσεις καταβολής της
ενίσχυσης, το ύψος της
επιχορήγησης, ο τρόπος
καταβολής της, τα
απαιτούμενα στοιχεία, η
διαδικασία και ο τρόπος
πληρωμής, καθώς και κάθε
θέμα σχετικό με την
εψαρμογή του παρόντος. Με
την ίδια ή όμοια απόψαση
δύναται να εξειδικεύεται
περαιτέρω η διαδικασία της
επιχορήγησης.
13. Μετά από την
έκδοση της απόψασης της
παρ. 12, ο Οργανισμός



Ελληνικών Γεωργικών

Ασψαλίσεων προβαίνει οτον
έλεγχο των στοιχείων και

διαβιβάζει καταστάσεις

τελικών δικαιούχων με τα
απαραίτητα στοιχεία στη
Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών του

Υπουργείου Οικονομικών, η

οποία προβαίνει στην
εκκαθάριση και πληρωμή
στους δικαιούχους,
αψαιρουμένου του ποσού της

προκαταβολής του παρόντος
άρθρου, της ενίσχυσης
πρώτης αρωγής του άρθρου ό

και της ενίσχυσης πρώτης

αρωγής έναντι επιχορήγησης
του άρθρου δωδέκατου της

από 138.2021 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου,

η οποία κυρώθηκε με το

άρθρο 2 του ν. 4824/2021

(Α 143), κοινοποιώντας στη
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής
και τον Οργανισμό Ελληνικών
Γεωργικών Ασψαλίσεων.
14. Εψόσον
διαπιστωθεί, κατά τον έλεγχο
των στοιχείων από τη

Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής,
ότι επιχείρηση ή ψορέας
έλαβε προκαταβολή κατά

παράβαση των όρων του

παρόντος, το γνωστοποιεί στη
Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών του

Υπουργείου Οικονομικών και

το ποσό της προκαταβολής
που έχει καταβληθεί
αναζητείται ως αχρεωστήτως

καταβληθέν, εντόκως από τη

στιγμή που τέθηκε στη
διάθεση του δικαιούχου και

μέχρι την πραγματική
επιστροψή του, με βάση το

επιτόκιο ανάκτησης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως
αυτό καθορίζεται σύμψωνα
με την Ανακοίνωσή της
σχετικά με την αναθεώρηση
της μεθόδου καθορισμού των

επιτοκίων αναψοράς και

προεξόψλησης (2008/α
14/02), κατά τα λοιπά



εψαρμοζομένου του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
(νδ. 356/1974, Α’ 90)»

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από
την Ιη.52021.

Άρθρο 8
Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής
Αρωγής — Τροποποίηση άρθρου 13 ν.
4797/2021
Το δεύτερο εδάψιο του άρθρου 13 του
ν. 4797/2021 (Α’ 66) τροποποιείται ως
προς τη συμπλήρωση της αποστολής
της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής
Αρωγής και το άρθρο 13
διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 13
Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής
Αρωγής
Συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή
Κρατικής Αρωγής (εψεξής Επιτροπή),
σύμψωνα με το άρθρο 8 του ν.
4622/2019 (Α’ 133). Η Επιτροπή
αποτελεί τον μηχανισμό που
συντονίζει και διασψαλίζει σε εθνικό
επίπεδο την υλοποίηση του θεσμικού
πλαισίου για την κρατική αρωγή, την
αποκατάσταση και ανασυγκρότηση
έργων και υποδομών του Δημοσίου,
μετά από θεομηνίες»

Άρθρο 9
Περιψερειακός συντονιστής Κρατικής
αρωγής — Τροποποίηση παρ. 3
άρθρου 15 ν. 4797/2021
Στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ν.
4797/2021 (Α 66) προστίθεται περ. δ)
και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:
«3. 0 περιψερειακός συντονιοτής
κρατικής αρωγής είναι αρμόδιος για:
α) τον συντονισμό της διαδικασίας
εκτίμησης και καταγραψής των
ζημιών από τις αρμόδιες επιτροπές
κρατικής αρωγής του άρθρου 16,
β) την πληροψόρηση των πολιτών
σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητας
της περιψέρειας για τη διαδικασία
αντιμετώπισης ζη μιών από θεομηνία
καιτη συνδρομή μέχριτη συγκρότηση
των επιτροπών κρατικής αρωγής ως
προς τη συγκέντρωση των
δικαιολογητικών που απαιτούνται
κατά το στάδιο εκτίμησης και
καταγραψής των ζημιών,

Τροποποιείται το άρθρο 13 του ν. 4797/2021
(Α 66), το οποίο έχει ως εξής:

Συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής
Αρωγής (εψεξής Επιτροπή), σύμψωνα με το
άρθρο 8 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). Η Επιτροπή
αποτελεί τον μηχανισμό που συντονίζει και
διασψαλίζει σε εθνικό επίπεδο την υλοποίηση
του θεσμικού πλαισίου νια την κρατική αρωγή.

Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 15 του ν.
4797/2021 (Α 66), η οποία έχει ως εξής:

3. 0 περιψερειακός συντονιστής κρατικής
αρωγής είναι αρμόδιος για:
α) τον συντονισμό της διαδικασίας εκτίμησης
και καταγραψής των ζημιών από τις αρμόδιες
επιτροπές κρατικής αρωγής του άρθρου 16,
β) την πληροψόρηση των πολιτών σχετικά με
τα θέματα αρμοδιότητας της περιψέρειας για
τη διαδικασία αντιμετώπισης ζημιών από
θεομηνία και τη συνδρομή μέχρι τη
συγκρότηση των επιτροπών κρατικής αρωγής
ως προς τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών
που απαιτούνται κατά το στάδιο εκτίμησης και
καταγραψής των ζημιών και
γ) τη μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων
συγκρότησης των επιτροπών κρατικής
αρωγής, καθώς καιτη διεκπεραίωση όλων των
διαδικαστικών ενεργειών για την έκδοση των
ως άνω αποφάσεων.



γ) τη μέριμνα για την έκδοση των

αποψάσεων συγκρότησης των

επιτροπών Κρατικής αρωγής, καθώς

και τη διεκιτεραίωση όλων των

διαδικαστικών ενεργειών για την

έκδοση των ως άνω αποψάσεων και

δ) τον συντονισμό της διαδικασίας

εκτίμησης και καταγραψής των

ζημιών στις δημόσιες υποδομές από

θεομηνίες. »

Άρθρο 10
Επιτροπές Κρατικής Αρωγής —

Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 16 ν.

4797/2021
Στο άρθρο Ιότου ν. 4797/2021 (Α’ 66)

προστίθεται παρ. 9, ως εξής:

«9. Επιτροπές κρατικής αρωγής,

δύνανται να συστήνονται και με

απόψαση του Υπουργού

Οικονομικών, μετά από εισήγηση της

Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής

Αρωγής του άρθρου 13, σε

Περιπτώσεις σημαντικών και

εκτεταμένων ζημιών σε αριθμό

πληγεισών επιχειρήσεων ή σε
μέγεθος καταστροψής, καθώς και σε

περιπτώσεις μη επάρκειας των

επιτροπών κρατικής αρωγής που

συστήνονται με την απόψαση του

Αντιπεριψερειάρχη της παρ. 1. Στις

επιτροπές του πρώτου εδαψίου

δύναται να συμμετέχουν και

υπάλληλοι του Υπουργείου

Οικονομικών. »

Τροποποιείται το άρθρο 16 του ν. 4797/2021

(Α’ 66), το οποίο έχει ως εξής:

Επιτροπές Κρατικής αρωγής

1. Μετά από θεομηνία, με απόψαση του

Αντιπεριψερειάρχη στον οποίο έχουν ανατεθεί

οι αρμοδιότητες που απορρέουν από το άρθρο

160 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), η οποία

εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του

περιψερειακού συντονιστή Κρατικής αρωγής,

συστήνονται και συγκροτούνται, αμελλητί,

επιτροπές κρατικής αρωγής ανά περιψερειακή

ενότητα.

2. Οι επιτροπές Κρατικής αρωγής είναι

αρμόδιες για την εκτίμηση και καταγραψή των

ζημιών από θεομηνία στις επιχειρήσεις και

τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ψορείς, με

σκοπό την επιχορήγηση ή την προκαταβολή

έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση

των ζημιών, σύμψωνα με το άρθρο 7.

3. Οι επιτροπές κρατικής αρωγής υπογράψουν

τις καταστάσεις των επιχειρήσεων και των μη

κερδοσκοπικού χαρακτήρα ψορέων με τις

εκτιμώμενες ζημιές.
4. Ως μέλη των επιτροπών Κρατικής αρωγής

ορίζονται μέλη του μητρώου του άρθρου 17.

Τα μέλη επιλέγονται από τον

Αντιπεριψερειάρχη με κριτήρια το γνωστικό

αντικείμενο και την εμπειρία τους, την
εντοπιότητα, καθώς και το είδος των ζημιών.

5. Στις περιπτώσεις ζημιών σε μέσα

παραγωγής, όπως στο έγγειο κεψάλαιο και σε

αγροτικές εκμεταλλεύσεις, στις αρμόδιες

επιτροπές Κρατικής αρωγής συμμετέχουν

υποχρεωτικά στελέχη του Οργανισμού

Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων, τα οποία

είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του άρθρου

17.
6. Τα μέλη των επιτροπών κρατικής αρωγής

οψείλουν να τηρούν τις αρχές δεοντολογίας

και συμπεριφοράς που προβλέπονται στον

οδηγό τηςπαρ. 8.

7. Με κοινή απόψαση των Υπουργών

Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής



Άρθρο 11
Ηλεκτρονική πλατψόρμα κρατικής
αρωγής και υλικές ζημιές σε
κτιριακές εγκαταστάσεις —

Τροποποίηση παρ. 4 και προσθήκη
Παρ. 9 στο άρθρο 24 του ν.
4797/2021
1. Στο άρθρο 24 του ν. 4797/2021 (Α’
66), τροποποιείται η παρ. 4 με την
προσθήκη δεύτερου εδαψίου,
προστίθεται παρ. 9 και οι παρ. 4 και 9
διαμορψώνονται ως εξής:
«4. Μέχρι την έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας του
συστήματος της ηλεκτρονικής
πλατψόρμας κρατικής αρωγής, όπως
αυτή καθορίζεται με την κοινή
απόψαση των Υπουργών Οικονομικών
και Ψηψιακής Διακυβέρνησης της
περ. β’ της παρ. ό του άρθρου 10, η
διαβίβαση των εγγράψων
πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραψίας και σε ψυσική μορψή.
Σε έκτακτες περιπτώσεις θεομηνιών,
κατά τις οποίες παρατηρούνται
σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε
μέγεθος καταστροψής και μέχρι την
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
του συστήματος της ηλεκτρονικής
πλατψόρμας κρατικής αρωγής του
άρθρου 10, στο πλαίσιο παροχής
κρατικής αρωγής για την
αντιμετώπιση των συνεπειών από
θεομηνίες δύναται να
χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική
ιτλατψόρμα με την ονομασία
«ο8ί.8ον.», η οποία
δημιουργήθηκε δυνάμει του άρθρου
ένατου της από 13.8.2021 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4824/2021 (Α’ 156), και η οποία
είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας
Ψηψιακής Πύλης της δημόσιας

Ανάπτυξης και Τροψίμων, ρυθμίζεται κάθε
θέμα σχετικό με τη συγκρότηση, το έργο και τη
λειτουργία των επιτροπών κρατικής αρωγής,
καθώς και τον τρόπο καταγραψής και
αποτίμησης των ζημιών.
8. Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εσωτερικών θεσπίζεται
οδηγός αρχών δεοντολογίας και
συμπεριψοράς των μελών των επιτροπών
κρατικής αρωγή ς.

Τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.
4797/2021 (Α’ 66), η οποία έχει ως εξής:

4. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας του συστήματος της ηλεκτρονικής
πλατψόρμας κρατικής αρωγής, όπως αυτή
καθορίζεται με την κοινή απόψαση των
Υπουργών Οικονομικών και Ψηψιακής
Διακυβέρνησης της περ. β’ της παρ. ό του
άρθρου 10, η διαβίβαση των εγγράψων
πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής
αλληλσγραψίας και σε ψυσική μορψή.»



διοίκησης (8ον.8Γ-ΕΨΠ) του άρθρου
22 του ν. 4727/2020 (Α 184)»

«9. Υλικές ζημιές σε κτιριακές

εγκαταστάσεις σι ο7τοίες έχουν

καταγραφεί και εκτιμηθεί από τις

επιτροπές κρατικής αρωγής, στο

πλαίσιο εκτίμησης και καταγραψής
ζημιών από θεομηνίες που έχουν

εκδηλωθεί πριν την Ιη.5.2021,

δύναται να καλύπτονται από την
επιχορήγηση για αντιμετώπιση
ζημιών, η οποία και καταβάλλεται

στους δικαιούχους, σύμψωνα με τη

διαδικασία του άρθρου 7.»

Άρθρο 12
Πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής

συνδρομής
Στον ν. 4797/2021 (Α’ 66) μετά το

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ του ΜΕΡΟΥΣ Α’,

προστίθεται ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ με τίτλο
«ΠΡΩΤΗ ΑΡΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΠΡΩΤΗ ΑΡΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΔΡΟΜ ΗΣ»

Άρθρο 13
Ενίσχυση Πρώτης αρωγής έναντι
στεγαστικής συνδρομής
1. Στον ν. 4797/2021 (Α’ 66),
μετά το άρθρο 24, προστίθεται άρθρο
24Α ως εξής:
«Αρθρο 24Α
Ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι
στεγαστικής συνδρομής
1. Σε ψυσικά και νομικά

πρόσωπα και νομικές οντότητες που
πλήπονται από θεομηνίες και είναι
ιδιοκτήτες κατά πλήρη ή ψιλή
κυριότητα, κτιρίων που βρίσκονται σε
περιοχές που έχουν οριοθετηθεί ως
πληγείσες ή έχουν κηρυχθεί σε

κατάσταση έκτακτης ανάγκης και
εξειδικεύονται με την κοινή απόψαση
της παρ. 8 του άρθρου 24Β, δύναται
να χορηγείται έκτακτη εψάπαξ
ενίσχυση, σύμψωνα με τη διαδικασία

που ορίζεται στο άρθρο 24Β, ως

πρώτη αρωγή, έναντι της κρατικής
αρωγής της στεγαστικής συνδρομής,

όπως καθορίζεται με κοινές
αποψάσεις των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και
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Επενδύσεων και Υποδομών και
Μεταψορών, καθώς και Εσωτερικών
κατά περίπτωση, για την οριοθέτηση
περιοχών που έχουν πληγεί και τη
χορήγηση οτεγαστικής συνδρομής.
2. Η ενίσχυση της πρώτης
αρωγής είναι αορολόγητη,
ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα
χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής
διάταξης, μη εψαρμοζομένης της παρ.
Ι του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’
167) σε περίπτωση διανομής ή
κεψαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται
σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή
εισψορά, αποκλειομένης και της
ειδικής εισψοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’
167), δεν δεσμεύεται και δεν
συμψηψί.ζεται με βεβαιωμένα χρέη
προς τη ψορολογική διοίκηση και το
Δημόσιο, τους δήμους, τις
περιψέρειες, τα ασψαλιστικά Ταμεία
τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν
υπολογίζεται στα εισοδ η ματικά όρια
για την καταβολή οποιασδήποτε
παροχής κοινωνικού ή προνοιακού
χαρακτήρα.
2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από
την

1η102020

Άρθρο 14
Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης
αρωγής έναντι στεγαστικής
συνδρομής
«Αρθρο 24Β
Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής
έναντι στεγαστικής συνδρομής
1. Το ύψος της πρώτης
αρωγής του άρθρου 24Α καθορίζεται
ανάλογα με τη σοβαρότητα των
βλαβών στα κτίρια με την Κοινή
απόψαση της παρ. 8. Η πρώτη αρωγή
του άρθρου 24Α παρέχεται για ζημιές
σε ιδιοκτησίες ψυσικών προσώπων,
νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων, όπως αυτές προκύπτουν
από την τελευταία δήλωση
περιουσιακής κατάστασης (έντυπο
Ε9) και δεν δύναται να υπερβαίνει το
ογδόντα τοις εκατό (80%) της Κατά
πλήρη κυριότητα αξίας του κτιρίου,
όπως αυτή υπολογίζεται για τον
Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.), μη λαμβανομένης υπόψη



της παλαιότητας αυτού, με βάση το
ποσοστό συνιδιοκτησίας και, σε
περίπτωση ψιλής κυριότητας, με
βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί
της ψιλής κυριότητας.
2. Για την καταβολή της
ενίσχυσης πρώτης αρωγής του
άρθρου 24Α ο δικαιούχος υποβάλλει
αίτηση, μέσω της ηλεκτρονικής
πλατψόρμας του άρθρου 10, η οποία
συνιστά και υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 (Α· 75) ως προς το αληθές
και ακριβές περιεχόμενό της.
3. Η καταβολή της ενίσχυσης
πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α
στους δικαιούχους διενεργείται από
τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών, στον λογαριασμό ΙΒΑΝ
(ΙπΓπ2οπΙ ΒπΙ’ Ααουπ ΝυΓτώ),
όπως αυτός έχει δηλωθεί από τον
δικαιούχο στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων. Η ενίσχυση του
άρθρου 24Α βαρύνει τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ).
4. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής
του άρθρου 24Α καταβάλλεται έναντι
της κρατικής αρωγής της στεγαοτικής
συνδρομής για την αποκατάσταση
των κτιρίων και αψαιρείται από το
ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής
της στεγαστικής συνδρομής για την
αποκατάσταση των κτιρίων, όπως
αυτή καθορίζεται μετά την υποβολή
ψακέλου, σύμψωνα με όσα
προβλέπονται στην κοινή απόψαση
των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Υποδομών και Μεταψορών, καθώς
και Εσωτερικών κατά περίπτωση, για
την οριοθέτηση της πληγείσας
περιοχής και τη χορήγηση
στεγαστικής συνδρομής.
5. Προ της καταβολής της
ενίσχυσης και εκ των υστέρων
δύναται να διενεργούνται έλεγχοι και
διασταυρώσεις στοιχείων. Σε
περίπτωση υποβολής δηλώσεων με
ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή στοιχεία
που τροποποιούν ή δεν αποτυπώνουν
ορθά τη ψορολογική κατάσταση των
επιχειρήσεων με σκοπό την υπαγωγή
στον παρόντα, τα αρμόδια όργανα
ελέγχου και πληρωμής δύνανται να



προβαίνουν στις απαραίτητες
ενέργειες για τη διασψάλιση της
διαδικασίας, όπως, ενδεικτικά, μη

έγκριση προσωρινά της αίτησης,
διενέργεια περαιτέρω ελέγχων,
ενημέρωση συναρμόδιων υπηρεσιών
και ελεγκτικών αρχών. Για τους
σκοπούς των ελέγχων, οι συναρμόδιες
υπηρεσίες αποστέλλουν τα
απαραίτητα στοιχεία στα αρμόδια
όργανα ελέγχου.
6. Σε περίπτωση που δεν
κατατεθούν αίτηση και πλήρης
ψάκελος για τη χορήγηση κρατικής
αρωγής στεγαστικής συνδρομής ή ο
αιτών δεν κριθεί δικαιούχος μετά την
εξέταση του ψακέλου από την
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταψορών ή το ποσό
κρατικής αρωγής οτεγαστικής
συνδρομής, όπως αυτό καθορίζεται
από αυτή, είναι μικρότερο από το
ποσό που έλαβε ο δικαιούχος, ως
πρώτη αρωγή έναντι κρατικής αρωγής
στεγαοτικής συνδρομής, τότε το
συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό
που υπερβαίνει το ποσό της κρατικής
αρωγής στεγαστικής συνδρομής, κατά
περίπτωση, αναζητείται ως
αχρεωστήτως καταβληθέν,
εψαρμοζομένου του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974, Α’ 90 [ΚΕΔΕ]). Ειδικά στην
περίπτωση επιχειρήσεων, αναζητείται
ως αχρεωστήτως καταβληθέν,
εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε
στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι
την επιστροψή του, με βάση το
επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται
σύμψωνα με την υπ’ αρ. 2008/α 14/02
ανακοίνωσή της, σχετικά με την
αναθεώρηση της μεθόδου
καθορισμού των επιτοκίων αναψοράς
και προεξόψλησης, κατά τα λοιπά
εψαρμοζομένου του ΚΕΔΕ.
7. Σε περίπτωση ψευδούς
δήλωσης ή σε περίπτωση που,
κατόπιν ελέγχου, διαπιστωθεί μη
τήρηση των όρων για τη χορήγηση της
ενίσχυσης πρώτης αρωγής του
άρθρου 24Α ή για τη χορήγηση
δωρεάν κρατικής αρωγής στεγαστικής
συνδρομής, πέραν των κυρώσεων
που προβλέπονται, το χορηγηθέν
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εψάπαξ ποσό πρώτης αρωγής
αναζητείται ως αχρεωστήτως
καταβληθέν, εψαρμοζομένου του
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Ειδικά στην περίπτωση επιχειρήσεων
αναζητείται ως αχρεωστήτως
καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή
που τέθηκε στη διάθεση του
δικαιούχου και μέχρι την πραγματική
επιστροψή του, με βάση το επιτόκιο
ανάκτησης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται
σύμψωνα μετην υπ’ αρ. 2008/ς 14/02
ανακοίνωσή της, σχετικά με την
αναθεώρηση της μεθόδου
καθορισμού των επιτοκίων αναψοράς
και προεξόψλησης, κατά τα λοιπά
εψαρμοζομένου του ΚΕΔΕ.
8. Με κοινή απόψαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ψηψιακής
Διακυβέρνησης και Υποδομών και
Μεταψορών, μετά από εισήγηση της
Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής
Αρωγής του άρθρου 13, καθορίζεται
το ύψος της ενίσχυσης πρώτης
αρωγή ς του άρθρου 24Α, ανάλογα με
τη σοβαρότητα των βλαβών και
εξειδικεύονται οι πληγείσες περιοχές
στις οποίες αψορά. Με την ίδια
απόψαση καθορίζονται οι
προϋποθέσεις χορήγησης, οι
δικαιούχοι, τα στοιχεία και τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά
περίπτωση, οι τεχνικές λεπτομέρειες
και τα ειδικότερα ζητήματα για το
περιεχόμενο και την υποβολή της
αίτησης, τη διαδικασία και τον τρόπο
πληρωμής, καθώς και την εψαρμογή
του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016
(Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, 1 119), οι διαδικασίες και
τα όργανα ελέγχων, η διαδικασία και
τα όργανα ανάκτησης και βεβαίωσης
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εψαρμογή του
παρόντος και δύναται να
εξειδικεύεται περαιτέρω η
διαδικασία.))
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2. Η ισχύς του παρόντος αρχί.ζει από
την Ιη.10.2020.

Άρθρο 15
Παράταση της προθεσμίας εξέτασης
αιτήσεων για την απόδειξη ύπαρξης
διαδόχων και για την παραχώρηση
σε αυτούς ακινήτων που ανήκουν
στην ιδιωτική περιουσία του
Δημοσίου και ευρίσκονται εντός του
εγκεκριμένου με ιο β.δ. της
29ης.7.1894 ρυμοτομικού σχεδίου
στις Θέσεις «Ράχη και Μαχάλα»
Μαλεσίνας
— Τροποποίηση Παρ. 2 άρθρου 28 του
ν. 4778/2021

Στο άρθρο 28 του ν. 4778/2021 (Α
26), τροποποιείται το πρώτο εδάψιο
της παρ. 2 ως προς την καταληκτική
ημερομηνία της προθεσμίας εξέτασης
των αιτήσεων, στο πλαίσιο
διαδικασίας αποκατάστασης
σεισμοπαθών και η παρ. 2
διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας
αποκατάστασης σεισμοπαθών της
Παρ. Ι συστήνεται επιτροπή η οποία
θα εξετάσει, έως τις 31.1.2022,
αιτήσεις ιδιωτών, προ κειμένου να
αποδειχθεί ότι αποτελούν απώτερους
διαδόχους των αρχικώς
αποκατασταθέντων και θα
γνωμοδοτήσει για την παραχώρηση
σε αυτούς των αρχικώς
παραχωρηθεισών εκτάσεων.
Η επιτροπή είναι πενταμελής,
συγκροτείται με απόψαση του Γενικού
Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής
και Δημόσιας Περιουσίας του
Υπουργείου Οικονομικών και
αποτελείται από:
α) τον Προϊστάμενο της Κτηματικής

Υπηρεσίας Φθιώτιδας, με τον νόμιμο
αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, και
μέλη
β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του
Δήμου Λοκρών, με τον νόμιμο
αναπληρωτή του,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του
Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, με τον
αναπληρωτή του, σι οποίοι

Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.
4778/2021, η οποία έχει ως εξής:
«2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας
αποκατάστασης σεισμοπαθών της παρ. Ι
συστήνεται επιτροπή η οποία θα εξετάσει, έως
τις 30.11.2021, αιτήσεις ιδιωτών, προκειμένου
να αποδειχθεί ότι αποτελούν απώτερους
διαδόχους των αρχικώς αποκατασταθέντων
και θα γνωμοδοτήσει για την παραχώρηση σε
αυτούς των αρχικώς παραχωρηθεισών
εκτάσεων.

Η επιτροπή είναι πενταμελής, συγκροτείται με
απόψαση του Γενικού Γραμματέα
Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας
Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και
αποτελείται από:

α) τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας
Φθιώτιδας, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,
ως Πρόεδρο, και μέλη

β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου
Λοκρών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,

γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Δικηγορικού
Συλλόγου Λαμίας, με τον αναπληρωτή του, οι
οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο
αυτού,

δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας,
με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι
υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο αυτού, και

ε) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών της
Περιψέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τον
αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται
από τον Περιψερειάρχη.

Ως Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται με την
απόψαση του δεύτερου εδαψίου υπάλληλος
της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας. Η
επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα του Δήμου
Λοκρών της Περιψερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας.



υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο
αυτού,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού
Επιμελητη ρίου Ανατολικής Στερεάς
Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του, σι
οποίοι υποδεικνύονται από τον
Πρόεδρο αυτού, και
ε) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος
και Υποδομών της Περιψέρειας
Στερεάς Ελλάδας, με τον αναπληρωτή
του, σι οποίοι υποδεικνύονται από
τον Περιψερειάρχη.
Ως Γραμματέας της Επιτροπής
ορίζεται με την από4αση του
δεύτερου εδαψίου υπάλληλος της
Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας. Η
Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα του
Δήμου Λοκρών της Περιψερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας.
Η έκδοση των σχετικών
παραχωρητηρίων τίτλων γίνεται από
τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας
Περιουσίας και Κοινωψελών
Περιουσιών κατόπιν σύμψωνης
γνώμης της επιτροπής. Με απόψαση
του Υπουργού Οικονομικών
καθορίζονται οι όροι, σι
προϋποθέσεις και η διαδικασία βάσει
των οποίων η επιτροπή εξετάζει τα
αιτήματα, σι όροι της παραχώρησης,
κάθε ειδικότερη λεπτομέρεια για τη
λειτουργία της επιτροπής και κάθε
άλλο σχετικό θέμα.».

Η έκδοση των σχετικών παραχωρητηρίων
τίτλων γίνεται από τον Γενικό Διευθυντή
Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωψελών
Περιουσιών κατόπιν σύμψωνης γνώμης της
επιτροπής. Με απόψαση του Υπουργού
Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, σι
προϋποθέσεις και η διαδικασία βάσει των
οποίων η επιτροπή εξετάζει τα αιτήματα, οι
όροι της παραχώρησης, κάθε ειδικότερη
λεπτομέρεια για τη λειτουργία της επιτροπής
και κάθε άλλο σχετικό Θέμα.»

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύΟμισης

που προόλέπουν κατάρ’ηση
Καταρούμενες διατάξεις

Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης



Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / 4ορέων

Σχετική διάταξη
Συναρμοδια Υπουργεια — Αντικείμενο

αξιολογουμενης
ρύθμισης

Συναρμοδιες υιτηρεσιες / ψορεις συναρμοδιοτητας

Άρθρο 5 Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Καθορίζεται το ύψος της
Ψηψιακής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης ενίσχυσης πρώτης αρωγής
και Τροψίμων και Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής του άρθρου 6, ανάλογα με τη
Αρωγης

σοβαροτητα των ζημιων και

εξειδικεύονται σι πληγείσες

περιοχές στις οποίες αψορά,

οι προϋποθέσεις χορήγησης,

οι δικαιούχοι, τα στοιχεία και

τα δικαιολογητικά που

απαιτούνται κατά

περίπτωση, σι τεχνικές

λεπτομέρειες και τα

ειδικότερα ζητήματα για το

περιεχόμενο και την

υποβολή της αίτησης, τη

διαδικασία και τον τρόπο

πληρωμής, καθώς και την

εψαρμογή του ν. 4624/2019

(Α 137) και του Κανονισμού

(ΕΕ) 2016/679 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

καιτου Συμβουλίου, της 27ης

Απριλίου 2016 (Γενικός

Κανονισμός για την

Προστασία Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα, Ι

119), οι διαδικασίες και τα

όργανα ελέγχου, η

διαδικασία και τα όργανα

ανάκτησης και βεβαίωσης

αχρεωστήτως

καταβληθέντων ποσών και

κάθε άλλη αναγκαία

λεπτομέρεια

Άρθρο ό Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Δύναται να παρέχεται
Τροψίμων επιχορήγηση ποσοστού που

δεν ξεπερνά το πενήντα τοις
εκατό (50%) της
επιχορήγησης που
καθορίζεται με την απόψαση
της παρ. 12 του άρθρου 12Β,
σε ψυσικά πρόσωπα που δεν



Καθορίζονται οι
προϋποθέσεις καταβολής
της ενίσχυσης, το ύψος της
επιχορήγησης, ο Τρόπος
καταβολή ς της, τα
απαιτούμενα στοιχεία, η
διαδικασία και ο Τρόπος

πληρωμής, καθώς και κάθε

Θέμα σχετικό με την
εψαρμογή του άρθρου και

δύναται να εξειδικεύεται
περαιτέρω η διαδικασία της
επιχορήγησης.

Καθορίζεται το ύψος της
ενίσχυσης πρώτης αρωγής
κάθε ψορά, ανάλογα με τη

σοβαρότητα των βλαβών και
εξειδικεύονται σι πληγείσες
περιοχές στις οποίες αψορά
και οι προϋποθέσεις
χορήγησης, οι δικαιούχοι, τα
στοιχεία καιτα
δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατά
περίπτωση, οι τεχνικές
λεπτομέρειες και τα
ειδικότερα ζητήματα για το
περιεχόμενο και την
υποβολή της αίτησης, τη

διαδικασία και τον τρόπο

πληρωμής, καθώς καιτην
εψαρμογή του ν. 4624/2019
(Α’ 137) και του Κανονισμού

(ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

είναι κατά κύριο επάγγελμα

αγρότες, όπως αυτοί
ορίζονται στην νομοθεσία,

αλλά κατέχουν αγροτικές

εκμεταλλεύσεις,
τηρουμένων των λοιπών

όρων, προϋποθέσεων και

διαδικασιών των άρθρων 4

και 12Β του ν. 4797/2021.

Άρθρο 7 Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Καθορίζονται το ύψος της

(εσωτ. Άρθρο Τροψίμων, Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής προκαταβολής, ο τρόπος και

12Β τταρ.8) και Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων οι προϋποθέσεις καταβολής
της, τα απαιτούμενα
στοιχεία, η διαδικασία και σ
τρόπος πληρωμής, καθώς
και κάθε θέμα σχετικό με

την εψαρμογή του άρθρου

και δύναται να εξειδικεύεται
περαιτέρω η διαδικασία της

προκαταβολής.

Άρθρο 7
(εσωτ. Άρθρο
12Β Παρ. 12)

Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροψίμων, Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής

και Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων

Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

Ψηψιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και

Μεταψορών και Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής

Αρωγής

Άρθρο 14

\



καιτου Συμβουλίου, της
27ης Απριλίου 2016 (Γενικός
Κανονισμός για την
Προστασία Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, Ι
119), οι διαδικασίες καιτα
όργανα ελέγχων, η
διαδικασία και τα όργανα
ανάκτησης και βεβαίωσης
αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών, και
κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την
εψαρμογή του παρόντος και
δύναται να εξειδικεύεται

_______________ _______________________________________________

περαιτέρω η διαδικασία.

‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Αρμόδιο ή Χρονοδιάγραμμα
Εξουσιοδοτική , , επισπεύδον (ενδεικτική ήΕιδος πραξης Αντικειμενο

διαταξη Υπουργειο η αποκλειστικη

_____________ ________________

υπηρεσία

______________

προ&σμία)
Άρθρο 5 Κοινή απόψαση Υπουργείο Καθορίζεται το

Οικονομικών μετά ύψος της
από εισήγηση της ενίσχυσης
Κυβερνητικής

πρωτης αρωγης
Επιτροπης Κρατικης
Αρωγής του αρθρου 6,

ανάλογα με τη

σοβαρότητα των

ζημιών και

εξειδικεύονται οι

πληγείσες

περιοχές στις

οποίες αψορά, οι

προϋποθέσεις

χορήγησης, οι

δικαιούχοι, τα

στοιχεία και τα

δικαιολογητικά

που απαιτούνται

κατά περίπτωση,

οι τεχνικές

λεπτομέρειες και

τα ειδικότερα

ζητήματα για το

περιεχόμενο και

την υποβολή της

αίτησης, τη

διαδικασία και

τον τρόπο

ς0



πληρωμής, καθώς

και την εψαρμογή

του ν. 4624/2019

(Α 137) και του

Κανονισμού (ΕΕ)

2016/679 του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου,

της 27ης Απριλίου

2016 (Γενικός

Κανονισμός για

την Προστασία

Δεδομένων

Προσωπικού

Χαρακτήρα, Ι

119), οι

διαδικασίες και

τα όργανα

ελέγχου, η

διαδικασία και τα

όργανα

ανάκτησης και

βεβαίωσης

αχρεωστήτως

καταβλη θέντων

ποσών και κάθε

άλλη αναγκαία

λεπτομέρεια.

Άρθρο ό Κοινή απόψαση Υπουργεία Δύναται να

Οικονομικών και παρέχεται
Αγροτικής Ανάπτυξης επιχορήγηση

και Τροψίμων ποσοοτού που
δεν ξεπερνά το
πενήντα τοις

εκατό (50%) της
επιχορήγησης
που καθορίζεται

με την απόψαση
της παρ. 12 του
άρθρου 12Β, σε
ψυσικά πρόσωπα
που δεν είναι

κατά κύριο
επάγγελμα
αγρότες, όπως
αυτοί ορίζονται
στην κείμενη
νομοθεσία, αλλά



κατέχουν
αγροτικές
εκμεταλλεύσεις,
τηρουμένων των
λοιπών όρων,
προϋποθέσεων
και διαδικασιών
των άρθρων 4 και
12Β του
ν.4797/2021

Άρθρο 7 Κοινή απόψαση Υπουργεία Καθορίζονται το
(Εσωτ. Άρθρο Οικονομικών και ύψοςτης
12Β παρ.8) Αγροτικής Ανάπτυξης προκαταβολής, ο

και Τροψίμων μετά τρόπος και οι
από εισήγηση της προϋποθέσεις
Κυβερνητικής καταβολής της,
Επιτροπής Κρατικής τα απαιτούμενα
Αρωγής και του στοιχεία, η
Οργανισμού διαδικασία και ο
Ελληνικών Γεωργικών τρόπος
Ασψαλίσεων πληρωμής,

καθώς και κάθε
Θέμα σχετικό με
την εψαρμογή
του άρθρου και
δύναται να
εξειδικεύεται
περαιτέρω η
διαδικασία της

_______________ ____________________ _____________________

προ καταβολή ς
Άρθρο 7 Κοινή απόψαση Υπουργεία Καθορίζονται οι
(Εσωτ. Άρθρο Οικονομικών και προϋποθέσεις
12Β παρ. 12) Αγροτικής Ανάπτυξης καταβολής της

και Τροψίμων μετά ενίσχυσης, το
από εισήγηση της ύψος της
Κυβερνητικής επιχορήγησης, ο
Επιτροπής Κρατικής τρόπος
Αρωγής και του καταβολής της,
Οργανισμού τα απαιτούμενα
Ελληνικών Γεωργικών στοιχεία, η
ΑσΦαλίσεων διαδικασία και ο

τρόπος
πληρωμής,
καθώς και κάθε
Θέμα σχετικό με
την εψαρμογή
του άρθρου και
δύναται να
εξειδικεύεται
περαιτέρω η
διαδικασία της
επιχορήγησης.

Άρθρο 10 Υπουργική Απόψαση Υπουργείο Σύσταση
Οικονομικών επιτροπών

κρατικής_αρωγή ς



Άρθρο 14 Κοινή απόψαση Υπουργείο Καθορίζεται το
Οικονομικών μετά ύψος της
από εισήγηση της ενίσχυσης
Κυβερνητικής πρώτης αρωγής,
Επιτροπής Κρατικής ανάλογα με τη
Αρωγής σοβαρότητα των

βλαβών και
εξειδικεύονται οι
πληγείσες
περιοχές στις
οποίες αψορά και
οι προϋποθέσεις
χορήγησης, οι
δικαιούχοι, τα
στοιχεία καιτα
δικαιολογητικά
που απαιτούνται
κατά περίπτωση,
σι τεχνικές
λεπτομέρειες και
τα ειδικότερα
ζητήματα γιατο
περιεχόμενο και
την υποβολή της
αίτησης, τη
διαδικασία και
τον τρόπο
πληρωμής,
καθώς καιτην
εψαρμογή του ν.
4624/2019 (Α’
137) και του
Κανονισμού (ΕΕ)
20 16/679 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου,
της 27ης
Απριλίου 2016
(Γενικός
Κανονισμός για
την Προστασία
Δεδομένων
Προσωπικού
Χαρακτήρα, Ι
119), σι
διαδικασίες και
τα όργανα
ελέγχων, η
διαδικασία και τα
όργανα
ανάκτησης και
βεβαίωση ς
αχρεωστήτως
καταβληθέντων



ι;14

ποσών, καθώς
και κάθε άλλη
αναγκαία
λεπτομέρεια για
την εφαρμογή
του παρόντος και
δύναται να
εξειδικεύεται
περαιτέρω η
διαδικασία.
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Αριθμ. 359 / 52 / 2021
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

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

Επί τροτιολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης
«Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις του
Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, αρμοδιότητας Υπουργείου
Οικονομικών, επικαιροποιείται, κατά βάση, το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει
την παροχή Κρατικής αρωγής για Οεομηνίες. Ειδικότερα, προβλέπονται τα
ακόλουθα:

1. ‘Οσον αφορά στις επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
φορείς που πλήττονται από Οεομηνίες:
α. καταργείται, αναδρομικά από την 11λ5.2021, η δυνατότητα παροχής
επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήΟηκαν από
θεομηνίες σε κτιριακές εγκαταστάσεις,
β. εισάγεται γενική ρύθμιση για τη χορήγηση έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης,
ως πρώτη αρωγή, έναντι της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών,
εφόσον βρίσκονται σε περιοχές που έχουν οριοθετηθεί ή έχουν κηρυχΟεί σε
έκτακτη ανάγκη, υπό τις ειδικώς οριζόμενες προϋποθέσεις,
γ. αφαιρείται, κατά την εκκαθάριση και πληρωμή της επιχορήγησης και
της προκαταβολής επιχορήγησης, το συνολικό ποσό (αντί του ημίσεος, όπως
ισχύει σήμερα) της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης,
δ. καθορίζεται με κ.υ.α. (αντί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
όπως ισχύει σήμερα) το ύψος της ενίσχυσης πρώτης αρωγής, ανάλογα με τη
σοβαρότητα των ζημιών και εξειδικεύονται σι περιοχές στις οποίες αφορά.

2. Θεσπίζεται, αναδρομικά από την Γ.5.202Ι, δυνατότητα να παρέχεται,
με κ.υ.α., επιχορήγηση, που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) της
επιχορήγησης των επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, σε
φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά κατέχουν
αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται
σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών
εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, σε φυτικά μέσα παραγωγής.

3.α. Ορίζεται η διαδικασία επιχορήγησης των κατά Κύριο επάγγελμα
αγροτών για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις
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καλλιέργειες, αμπέλια, εφόσον δεν καλύπτονται από τους Κανονισμούς του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.
β. Με κ.υ.α. καθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής της ενίσχυσης, το
ύψος της προκαταβολής επιχορήγησης, το ύψος της επιχορήγησης, ο τρόπος
και οι προϋποθέσεις καταβολής της, τα απαιτούμενα στοιχεία, η διαδικασία και
ο τρόπος πληρωμής.

4. Καθίσταται η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής ο μηχανισμός
που συντονίζει και διασφαλίζει σε εθνικό επίπεδο την υλοποίηση του θεσμικού
Πλαισίου για την αποκατάσταση και ανασυγκρότηση υποδομών και λοιπών
έργων Δημοσίου μετά από θεομηνίες (πλέον της κρατικής αρωγής, όπως ισχύει
σήμερα).

5. Ανατίθεται στον περιφερειακό συντονιστή κρατικής αρωγής η
αρμοδιότητα του συντονισμού της διαδικασίας εκτίμησης και καταγραφής των
ζημιών στις δημόσιες υποδομές από θεομηνίες.

6. Παρέχεται δυνατότητα σύστασης επιτροπών Κρατικής αρωγής και με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σε περιπτώσεις σημαντικών και
εκτεταμένων ζημιών σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε μέγεθος
καταστροφής, καθώς και σε περιπτώσεις μη επάρκειας των επιτροπών
κρατικής αρωγής που συστήνονται με την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη,
στις οποίες δύναται να ορίζονται μέλη και υπάλληλοι του Υπουργείου
Οικονομικών.

7. Δύναται να χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία
«ιΓοί.ον.Γ, σε έκτακτες περιπτώσεις θεομηνιών, κατά τις οποίες
παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε μέγεθος καταστροφής
και μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του προβλεπόμενου
συστήματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Κρατικής αρωγής, στο πλαίσιο
παροχής Κρατικής αρωγής για την αντιμετώπιση των συνεπειών από θεομηνίες.

8.α. Θεσπίζεται η δυνατότητα χορήγησης, με κ.υ.α., έκτακτης εφάπαξ
ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι της κρατικής αρωγής της στεγαστικής
συνδρομής, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που
πλήττονται από Οεομηνίες και είναι ιδιοκτήτες κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα,
κτιρίων που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν οριοθετηθεί ή έχουν κηρυχθεί
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκη ς.
β. Καθίσταται η ως άνω ενίσχυση πρώτης αρωγής αφορολόγητη,
ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, και δεν υπολογίζεται στα
εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή
προνοιακού χαρακτήρα.

Υ. Καθορίζεται, αναδρομικά από την Γ.ΙΟ.2Ο2Ο, η διαδικασία ενίσχυσης
πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής, το ύψος της οποίας δεν
δύναται να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της κατά πλήρη κυριότητα
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αξίας του κτιρίου, όπως αυτή υπολογίζεται για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), μη λαμβανομένης υπόψη της παλα’ιότητας αυτού, με
βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας και, σε περίπτωση ψιλής κυριότητας, με
βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της ψιλής κυριότητας.

9. Μετατίθεται για την 31111.2022 (αντί της 30.11.2021, όπως ισχύει) η
προθεσμία εξέτασης των αιτήσεων ιδιωτών που κατέχουν ιδιοκτησίες στις
Θέσεις Ράχη και Μαχάλα Μαλεσίνας, στο πλαίσιο της διαδικασίας
αποκατάστασης σεισμοπαθών από τον σεισμό του 1894, από την οικεία
επιτροπή, που έχει συσταθεί προς τον σκοπό αυτό.

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

1. Δαπάνη από την καταβολή:
- επιχορήγησης σε φυσικά Πρόσωπα που δεν είναι κατά Κύριο επάγγελμα
αγρότες, αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε
αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, σε
φυτικά μέσα παραγωγής,
- έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι της Κρατικής
αρωγής της στεγαστικής συνδρομής, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και
νομικές οντότητες που πλήττονται από θεομηνίες και Είναι ιδιοκτήτες κατά
πλήρη ή ψιλή κυριότητα, κτιρίων που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν
οριοθετηθεί ή έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το ύψος της δαπάνης εκ των ανωτέρω αιτιών δεν είναι δυνατό να
εκτιμηθεί, καθώς εξαρτάται από Πραγματικά γεγονότα.

2. Απώλεια εσόδων, επειδή καθίσταται η ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι
στεγαστικής συνδρομής αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια
του Δημοσίου και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή
οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Το ύψος της απώλειας εσόδων εκ της ανωτέρω αιτίας δεν είναι δυνατό
να εκτιμηθεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2021

Η Γενική Διευθόντρια
1013Ε1Α Α1ΜΑ6ΟΙ3
07.12.2021 15:53
Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου
«ΜεταρρυΟμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου
Δικαιοσύνης».

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

Ι. Δαπάνη από την καταβολή:
- επιχορήγησης σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά Κύριο επάγγελμα
αγρότες, αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών
αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, σε φυτικά μέσα
Παραγωγής,

- έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι της κρατικής αριογής
της στεγαστικής συνδρομής, σε φυσικά και νομικά Πρόσωπα και νομικές
οντότητες που πλήττονται από θεομηνίες και είναι ιδιοκτήτες κατά πλήρη ή ψιλή
κυριότητα, κτιρίων που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν οριοθετηθεί ή έχουν
κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το ύψος της δαπάνης εκ των ανωτέρω αιτιών δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί,
καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.

2. Απώλεια εσόδων, καθώς η ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστ[κής
συνδρομής καθίσταται αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια
του Δημοσίου και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή
οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Το ύψος της απώλειας εσόδιον εκ της ανωτέρω αιτίας δεν είναι δυνατό να
εκτιμηθεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

Η εν λόγιο απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του
Κρατικού προϋπολογισμού.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2021

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ιι-ιιτο τΛικουιν
ιπΙΓοΓΛ1Κουι-\
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