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Άρθρο Ι

Επιστροψή ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ψυσικά και νομικά πρόσωπα —

Τροποποίηση άρθρου δέκατου τέταρτου της από 13.08.2021 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου

Στο άρθρο δέκατο τέταρτο της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’156), τροποποιούνται: α) το δεύτερο εδάψιο της

παρ. 1, β) το τρίτο εδάψιο της παρ. 2 και γ) το δεύτερο εδάψιο της παρ. 3, με τη διαγραψή της

Φράσης «και μέχρι την πραγματική επιστροψή του, και σε κάθε περίπτωση» και οι παρ. 1, 2 και 3

διαμορψώνονται ως εξής:

«1. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο από αρμόδια για την

εξόψληση και εκκαθάριση του τελικού δικαιούμενου ποσού όργανα, διαπιστωθεί μη τήρηση των

όρων της παρούσας ή ότι ο λαβών την ενίσχυση δεν είναι δικαιούχος, πέραν των προβλεπόμενων

από άλλες διατάξεις κυρώσεων, το χορηγηθέν ποσό ενίσχυσης του δέκατου έως και δέκατου

τρίτου άρθρου επιστρέψεται υποχρεωτικά προς το ελληνικό Δημόσιο και εισπράττεται κατά τις

διατάξεις Περί είοπραξης δημοσίων εσόδων. Ειδικά για τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις του

δέκατου και δωδέκατου άρθρου, στις περιπτώσεις του πρώτου εδαψίου επιβάλλεται η άμεση

επιστροψή προς το ελληνικό Δημόσιο του συνόλου της χορηγηθείοας ενίσχυσης εντόκως από τη

στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου σύμψωνα με 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

14/06), εψαρμοζομένου κατά τα λοιπά του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ.

3 56/1974, Α’ 90).

2. Η ενίσχυση του άρθρου δέκατου συμψηψίζεται με τη στεγαστική συνδρομή, όπως αυτή

καθορίζεται μετά την υποβολή ψακέλου, σύμψωνα μετα προβλεπόμενα στην κοινή απόψαση των

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταψορών

για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής. Σε

περίπτωση που δεν κατατεθούν αίτηση και ψάκελος για στεγαστική συνδρομή ή ο αιτών δεν κριθεί

δικαιούχος μετά την εξέταση του ψακέλου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών

και Μεταψορών ή το ποσό στεγαστικής συνδρομής, όπως αυτό Θα καθοριστεί από την τελευταία,

είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος, σύμψωνα με το άρθρο δέκατο, τότε το

συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της στεγαστικής συνδρομής, κατά

περίπτωση, επιστρέψεται εντόκως στο ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Ειδικά για



τις επιχειρήσεις, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της στεγαστικής

συνδρομής, κατά περίπτωση, επιστρέψεται εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του

δικαιούχου σύμψωνα με 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, εψαρμοζομένου κατά τα λοιπά του

Κ ΕΔ Ε.

3. Η ενίσχυση του άρθρου δωδέκατου συμψηψίζεται με την επιχορήγηση για την αντιμετώπιση

ζημιών του ν. 4797/2021 (Α· 66). Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί ψάκελος ή ο λαβών την

ενίσχυση δεν κριθεί δικαιούχος από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής ή το ποσό της

επιχορήγησης, βάσει της εκτιμώμενης ζημίας, όπως αυτή θα καθοριστεί από τις αρμόδιες

επιτροπές κρατικής αρωγής, είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος, σύμψωνα με

το άρθρο δωδέκατο, τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της

δικαιούμενης επιχορήγησης, κατά περίπτωση, επιστρέψεται στο ελληνικό Δημόσιο ως

αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου

σύμψωνα με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμψωνα

με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων

αναΦοράς και προεξόψλησης, εψαρμοζομένου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.»

Άρθρο 2

Επιστροψή ποσών έκτακτης Οικονομικής ενίσχυσης σε ψυσικά και νομικά πρόσωπα —

Τροποποίηση άρθρου εξηκοστού έκτου του ν. 4839/2021

Στο άρθρο εξηκοστό έκτο του ν. 4839/2021 (Α 181), τροποποιούνται: α) το δεύτερο εδάψιο της

παρ. 1, β) το τρίτο εδάψιο της παρ. 2 και γ) το δεύτερο εδάψιο της παρ. 3 με τη διαγραψή της

ψράσης «και μέχρι την πραγματική επιοτροψή του, και σε κάθε περίπτωση» και οι παρ. 1, 2 και 3

διαμορψώνονται ως εξής:

«1. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο από αρμόδια για την

εξόψληση και εκκαθάριση του τελικού δικαιούμενου ποσού όργανα, διαπιστωθεί μη τήρηση των

όρων της παρούσας ή ότι ο λαβών την ενίσχυση δεν είναι δικαιούχος, πέραν των προβλεπόμενων

από άλλες διατάξεις κυρώσεων, το χορηγηθέν ποσό εψάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για

κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες ψυσικών ή νομικών προσώπων έναντι στεγαστικής

συνδρομής, εψάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ψυσικών προσώπων για αποζημίωση

οικοσκευής και εψάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα ψορέων έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιοτρέψεται υποχρεωτικά

προς το Ελληνικό Δημόσιο και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξη ς Δημοσίων

Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974, Α’90). Ειδικά για τις εψάπαξ έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις προς

επιχειρήσεις για κτιριακές εγκαταστάσεις έναντι στεγαστικής συνδρομής και προς επιχειρήσεις και

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ψορείς έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, στις

περιπτώσεις του πρώτου εδαψίου επιβάλλεται η άμεση επιστροψή προς το ελληνικό Δημόσιο του

συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του

δικαιούχου σύμψωνα με 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 14/06), εψαρμοζομένου κατά τα

λοιπά του ΚΕΔΕ.

2. Η εάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες Φυσικών ή
νομικών προσώπων έναντι στεγαστικής συνδρομής, συμψηψίζεται με τη στεγαστική συνδρομή,

όπως αυτή καθορίζεται μετά την υποβολή ψακέλου, σύμψωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή

απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και

Μεταψορών για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής καιτη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής.

Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν αίτηση και ψάκελος για στεγαστική συνδρομή ή ο αιτών δεν

κριθεί δικαιούχος μετά την εξέταση του ψακέλου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου

Υποδομών και Μεταψορών ή το ποσό στεγαστικής συνδρομής, όπως αυτό Θα καθοριστεί από την

τελευταία, είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος, ως εψάπαξ έκτακτη οικονομική

ενίσχυση για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες ψυσικών ή νομικών προσώπων έναντι

στεγαστικής συνδρομής, τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της

στεγαστικής συνδρομής, κατά περίπτωση, επιστρέψεται στο Ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως

καταβληθέν. Ειδικά για τις επιχειρήσεις, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει

το ποσό της στεγαστικής συνδρομής, κατά περίπτωση, επιστρέψεται εντόκως από τη στιγμή που

τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου σύμψωνα με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής

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

της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναΦοράς και προεξόψλησης, εψαρμοζομένου κατά τα

λοιπά του ΚΕΔΕ.

3. Η εψάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ψορέων έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών συμψηψίζεται μετην επιχορήγηση για

την αντιμετώπιση ζημιών του ν. 4797/2021 (Α’όό). Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί Φάκελος ή ο

λαβών την ενίσχυση δεν κριθεί δικαιούχος από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής ή το ποσό

της επιχορήγησης, βάσει της εκτιμώμενης ζημίας, όπως αυτή καθορίζεται από τις αρμόδιες

επιτροπές κρατικής αρωγής, είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος, ως εψάπαξ

έκτακτη οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Φορέων έναντι

επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών του ν. 4797/2021, τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή
το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της δικαιούμενης επιχορήγησης, επιστρέψεται στο Ελληνικό

Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως, από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του

δικαιούχου σύμψωνα με 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, εψαρμοζομένου κατά τα λοιπά του

Κ ΕΔΕ.>)

Άρθρο 3

Επιστροψή προκαταβολής επιχορήγησης — Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 8 του ν. 4797/2021

Στην παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 4797/2021 (Α’όό) διαγράψεται η Φράση «και μέχρι την

πραγματική επιστροψή του» και η παρ. 7 διαμορψώνεται ως εξής:

«7. ΕΦόσον διαπιστωθεί, στο πλαίσιο του ελέγχου των στοιχείων από τη Διεύθυνση Κρατικής

Αρωγής, ότι επιχείρηση ή Φορέας έλαβε προκαταβολή κατά παράβαση 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

-5



από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την

αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναψοράς και προεξόψλησης (2008/ς

14/02), κατά τα λοιπά εψαρμοζομένου του Κώδικα Είσιτραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974,

Α’ 90).»

Άρθρο 4

Επιστροψή ποσών πρώτης αρωγής — Τροποποίηση παρ. ό και 7 άρθρου 9 του ν. 4797/2021

Στις παρ. ό και 7 του άρθρου 9 του ν. 4797/2021 (Α’όό) διαγράψεται η φράση «και μέχρι την

πραγματική επιστροψή του» και σι παρ. £ και 7 διαμορψώνονται ως εξής:

«6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτημα ή πλήρης Φάκελος ή διαπιστώνεται, κατόπιν ελέγχων

ή διασταύρωσης στοιχείων, ότι η επιχείρηση ή ο Φορέας δεν δικαιούται επιχορήγηση, ή το 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 ήτο ποσό που υπερβαίνειτο ποσό της δικαιούμενης

επιχορήγησης, κατά περίπτωση, αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως, από τη

στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, 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 αναφοράς και προεξόψλησης, κατά

τα λοιπά εψαρμοζομένου του Κώδικα Είσιτραξης 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, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό

καθορίζεται ούμψωνα 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.»

Άρθρο 5

Επιστροψή επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε ψυτικά μέσα παραγωγής —

Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 12Β του ν. 4797/202 1

Στην παρ. 14 του άρθρου 12Β του ν. 4797/2021 (Α’ 66) διαγράψεται η ψράση «και μέχρι την

πραγματική επιστροψή του» και η παρ. 14 διαμορφώνεται ως εξής:

«14. Εψόσον 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, 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/ς



14/02), κατά τα λοιιτά εψαρμοζομένου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974,

Α’ 90).)>

Άρθρο ό

Επιστροφή πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής — Τροποποίηση παρ. ό και 7

άρθρου 24Β του ν. 4797/2021

Στο άρθρο 24Β του ν. 4797/2021 (Α’όό), τροποποιούνται: α) το δεύτερο εδάψιο της παρ. ό και β)

η παρ. 7 με τη διαγραψή της ψράσης «και μέχρι την πραγματική επιστροψή του» και οι παρ. ό και

7 διαμορψώνονται ως εξής:

«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 στεγαστικής συνδρομής, όπως αυτό καθορίζεται από αυτήν, 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 (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 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 αναΦοράς 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 με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται

σύμψωνα μετην υπ’ αρ. 2008/α 14/02 ανακοίνωσή της, σχετικά μετην αναθεώρηση της μεθόδου

καθορισμού των επιτοκίων αναψοράς και προεξόψλησης, κατά τα λοιπά εψαρμοζομένου του

Κ ΕΔΕ.»

Άρθρο 7

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών

συμψερόντων — Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4871/2021

Το άρθρο 68 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία

υποβολής των δηλώσεων και διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 68

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης

και οικονομικών συμψερόντων

ς



Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην Παρ. 2 του άρθρου Ι και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α·

309), δηλώσεις τϊεριουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση

ιδιότητας υπόχρεου από την Ιη.1.2021 έως και τη 30η.11.2021 και ετήσιες του έτους 2021 (χρήση

2020), υποβάλλονται μέχρι καιτην 28η.22022».

Ι3
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

στο σχέδιο νόμου
του Υπουργείου Οικονομικών

με τίτλο
«Κύρωση της από 28.01.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες
φορολογικές τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις επείγουσες διατάξεις για τη

διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας” (Α’ 1.4)»

Επιστιεύδον Υπουργείο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραψείο Υπουργού Οικονομικών

(οδός Νίκης 5-7, Τ.Κ. 105 63, τηλ. 2103332441, Δήμητρα Καββαδά, ηλ. ταχ.:
ιι

\ Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοέτησης
στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολογούμενηςρύιμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

______ _____

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ Χ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 Χ

____

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 νσμοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής
Διακυβέρνηοης, 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;

Άρθρα Ιέωςκαιό
Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις επέρχονται οι αναγκαίες νομοτεχνικές

βελτιώσεις, αναψορικά με τη διαδικασία επιστροψής ποσών έκτακτης

Οικονομικής ενίσχυσης Πρώτης αρωγής της από 138.2021 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.

4824/2021 (Α’156), του ν. 4839/2021 (Α’181), καθώς και προκαταβολής,

επιχορήγησης και πρώτης αρωγής του ν. 4797/2021 (Α’ 66) και διευκρινίζεται

ότι για τις επιχειρήσεις η επιστροψή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

είναι έντοκη, από την ημερομηνία χορήγησης, με το επιτόκιο ανάκτησης της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ κατά τα λοιπά εψαρμόζονται Οι διαδικασίες

βεβαίωσης και είσπραξης, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είστιραξης Δημοσίων

Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Άρθρο 7
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας

υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών

συμψερόντων των υπόχρεων προσώπων λόγω τεχνικών εργασιών στο

σύστημα υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών

συμψερόντων της Γενικής Γραμματείας Πληροψοριακών Συστημάτων

______

Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣ).

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρα Ι έως και ό
Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η αποοαψήνιση της διαδικασίας

επιστροψής ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης πρώτης αρωγής της από

13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, του ν. 4839/2021, καθώς και

ττροκαταβολής, επιχορήγησης και πρώτης αρωγής του ν. 4797/2021.

Άρθρο 7
Με την εν λόγω διάταξη αντιμετωπίζονται οι δυσχέρειες που ανέκυψαν κατά

την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών

συμψερόντων, λόγω τεχνικών εργασιών στο ούστημα της ΓΓΠΣ.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρα Ι έως και ό
Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αψορούν σε πληγέντα από θεομηνίες νομικά

πρόσωπα που λαμβάνουν πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής για

αποκατάσταση κτιρίων, καθώς και επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις,

που λαμβάνουν πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης, ή προκαταβολής, ή
επιχορήγηση για αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες.

Άρθρο 7



Αφορά σε όλους τους κατά νόμο υπόχρεους σε υποβολή δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης και Οικονομικών συμφερόντων.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

4
ΝΑΙ Ι ΟΧΙ Π

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

Άρθρο Ι έως καιό
- Άρθρο δέκατο τέταρτο της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156),
Άρθρο 2

Άρθρο εξηκοστό έκτο του ν. 4839/2021 (Α’ 181),
Άρθρα 3 έως και ό
- Άρθρα 8, 9, 128 και 24Β του ν. 4797/2021 (Α’ 66),
Άρθρο 7
- Άρθρο 68 του ν. 4871/2021 (Α’ 246).

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

) με αλλαγή προεδρικού Άρθρα Ι έως και 7
διατάγματος, Οι προτεινόμενες ρ υθμίσεις επιψέρουν τροποποίηση
υπουργικής απόψασης του ισχύοντος νομικού Πλαισίου, η οποία είναι εψικτή
ή άλλης κανονιστικής μόνο μέσω της νομοθετικής οδού.
πράξης;

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής Άρθρα Ι έως και 7
πρακτικής Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν Θα μπορούσαν να
συμπεριλαμβανομένης εισαχθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής,
της δυνατότητας νέας συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής ερμηνευτικής προσέγγισης της υψιστάμενης
προσέγγισης της νομοθεσίας, καθώς απαιτούν νομοθετική πρόβλεψη.
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

Άρθρα Ι έως και 7
ΙΙΙ) με διάθεση Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών

περισσότερων πόρων δεν δύναται να θεραπεύσει την ανάγκη
ανθρώπινων και ρύθμισης των Θεμάτων των προτεινόμενων άρθρων με
υλικών πόρων; νομοθετική πρόβλεψη.

6. Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;

ΝΑΙ Π ΟΧΙ 1

\Ο



Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

1) σε όργανα της Ε.Ε.:

ί) σε διεθνείς οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώοιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

ιι
ιιυι

:ι

ΊΧΕΊΗ

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρα Ι έως και ό
Η ατιοσαψήνιση της διαδικασίας επιστροψής,

βεβαίωσης και είσπραξης αχρεωστήτως ή παρανόμως

καταβληθέντων ποσών.
ι) βραχυπροθεσμοι:

Άρθρο 7
Να παρασχεθεί στους υπόχρεους η δυνατότητα

εμπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής

κατάστασης και οικονομικών συ μψερόντων,



λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών εργασιών στο
σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής.

ΙΙ) μακροτιρόθεσμοι:

Κατ’ αρθρο αναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρρο Στόχος
Ι Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχονται οι αναγκαίες

νομοτεχνικές βελτιώσεις αναψορικά με τη διαδικασία επιστροψής
ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι
στεγασιικής συνδρομής και έναντι επιχορήγησης της από
13.82021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’156) και διευκρινίζεται ότι, για
τις επιχειρήσεις, η επιστροψή των αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών είναι έντοκη, από την ημερομηνία χορήγησης, με το
επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ κατά τα
λοιπά, όπως αναψορικά με τις διαδικασίες βεβαίωσης και
είσπραξης, εψαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).



2 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχονται οι αναγκαίες

νομοτεχνικές βελτιώσεις αναψορικά με τη διαδικασία επιστροψής

ποσών έκτακτης Οικονομικής ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι

στεγαστικής συνδρομής και έναντι επιχορήγησης του ν. 4839/2021

(Α 181) και διευ κρινίζεται ότι για τις επιχειρήσεις η επιστροψή των

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών είναι έντοκη, από την

ημερομηνία χορήγησης, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής, ενώ κατά τα λοιπά, όπως αναψορικά με τις διαδικασίες

βεβαίωσης και είσπραξης, εψαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

3 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχονται οι αναγκαίες

νομοτεχνικές βελτιώσεις αναψορικά με τη διαδικασία επιστροψής

ποσών προκαταβολής έναντι επιχορήγησης επιχειρήσεων του ν.

4797/2021 και διευκρινίζεται ότι η επιστροψή των αχρεωστήτως

καταβληθέντων ποσών είναι έντοκη, από την ημερομηνία

χορήγησης, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

ενώ κατά τα λοιπά, όπως αναψορικά με τις διαδικασίες βεβαίωσης

και είσπραξης, εψαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης

Δημοσίων Εσόδων (Κ.ΕΔΕ.).

4 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχονται οι αναγκαίες

νομοτεχνικές βελτιώσεις αναψορικά με τη διαδικασία επιστροφής

ποσών πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης επιχειρήσεων του ν.

4797/2021 και διευκρινίζεται ότι η επιστροφή των αχρεωστήτως

καταβληθέντων ποσών είναι έντοκη, από την ημερομηνία

χορήγησης, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

ενώ κατά τα λοιπά, όπως αναψορικά με τις διαδικασίες βεβαίωσης

και είσπραξης, εψαρμόζονται σι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης

Δημοσίων Εσόδων (ΚΕ.Δ.Ε.).

5 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχονται οι αναγκαίες

νομοτεχνικές βελτιώσεις αναψορικά με τη διαδικασία επιστροφής

ποσών επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε

ψυτικά μέσα παραγωγής του ν. 4797/2021 και διευκρινίζεται ότι η

επιστροψή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών είναι έντοκη,

από την ημερομηνία χορήγησης, με το επιτόκιο ανάκτησης της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ κατά τα λοιπά, όπως αναφορικά με τις

διαδικασίες βεβαίωσης και είστιραξης, εφαρμόζονται οι διατάξεις

του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕ.Δ.Ε).

ό Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχονται οι αναγκαίες

νομοτεχνικές βελτιώσεις αναψορικά με τη διαδικασία επιστροφής

ποσών πρώτης αρωγής έναντι στεγαοτικής συνδρομής του ν.

4797/2021 και διευκρινίζεται ότι για τις επιχειρήσεις η επιστροφή

των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών είναι έντοκη, από την

ημερομηνία χορήγησης, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής, ενώ κατά τα λοιπά, όπως αναφορικά με τις διαδικασίες

βεβαίωσης και είσπραξης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα

Είσττραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕ.Δ.Ε.).

7 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση χορηγείται παράταση στους

υπόχρεους για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης

και οικονομικών συμψερόντων, λαμβανσμένων υπόψη των

\



εργασιών συντήρησης που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία
του ηλεκτρονικού συστήματος.

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝίΑ & ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΑΓΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΚΟΤΗΤΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α

Αύξηση
εσόδων

Μείωση
δαπανών

Εξοικονόμηση
ΑΜΕΣΑ χρόνου

Μεγαλύτεριι
αποδοτικόΓη

τα/ Χ Χ Χ
αττυτελεσματ Ι

κότητα

Άλλο
ΟΦΕΛΗ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Βελτίωση

παρεχόμενων
υπηρεσιών

Δίκαιη
μεταχείριση

πολιτών

Αυξη μένη
ΕΜΜ ΕΣΑ αξιοπιστία / Χ Χ Χ

διοφόνειο
θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρα Ι έως και 6: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να συμβάλουν στην αποτελεσματική βεβαίωση,
αναζήτηση και είσπραξη των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών ενισχύσεων, σύμψωνα με
το πλαίσιο περί Κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον ΚΕΕ και την ομαλή εφαρμογή της
διαδικασίας από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης



Γ

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΦΥΣΙΚΟ,ΘΕΣΜΟΙ, ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙ ΚΟΔΗΜΟΣΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΗΤΑΔΙΟΊΚΗΣΗ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΔΙΑΦΑΝ ΕΙΑ

Αναγνώριση /
εντσιτισμός

κινδύνου
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Διαπίστωση

συνεπειών
κινδύνων στους

στόχους

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝ ΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

Χ

ΦΥΣΙΚΟ.
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤ ΊΣΤΙ ΚΩ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υπσδσμή /
εξοπλισμός

Ν ΗΣΙΩΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητιι

ΕντΙ ιιέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Χ

ΓΙΑΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών Κατά Χ
την εκτέλεση

Κόστος
συμμετοχής

στη νέο
1)10 ισιι

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αττοτίμηση:

\ί,



Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

(συμπεριλαμ8ανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Άλλο

Πιλοτική
εφιιρ μογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙ ΝΔΥΝΩΝ

Σχολιασμός / ποιοτική ατιοτίμηση:

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

Π

Π

Π

Άρθρα Ι έως και ό

Κανονισμός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 (1 140)

Οδηγία

Απόψαση



Ί 26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Π

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύιμισης

Άρθρο Ι
ΕπιστροΦή ποσών έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης σε ψυσικά

και νομικά Πρόσωπα — Τροποποίηση
άρθρου δέκατου τέταρτου της από
13.08.2021 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου
Στο άρθρο δέκατο Τέταρτο της από
13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με

το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α 156),
τροποποιούνται: α) το δεύτερο

εδάψιο της παρ, 1, β) το τρίτο εδάψιο
της παρ. 2 και γ) το δεύτερο εδάψιο

της παρ. 3, με τη διαγραψή της
ψράσης «και μέχρι την πραγματική
επιστροψή του, και σε κάθε
περίπτωση» και οι Παρ. 1, 2 και 3
διαμορψώνονται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή
σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο
από αρμόδια για την εξόψληση και
εκκαθάριση του τελικού

δικαιούμενου ποσού όργανα,
διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της

παρούσας ή ότι ο λαβών την ενίσχυση

δεν είναι δικαιούχος, πέραν των
προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις
κυρώσεων, το χορηγηθέν ποσό

ενίσχυσης του δέκατου έως και
δέκατου τρίτου άρθρου επιστρέψεται
υποχρεωτικά προς το ελληνικό

Υφιστάμενες διατάξεις

Τροποποιούνται το δεύτερο εδάψιο της παρ.
1, το τρίτο εδάψιο της παρ. 2 και το δεύτερο
εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου δέκατου
τέταρτου της από 13.08.2021 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε

με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156) τα
οποία έχουν ως εξής:
«Ειδικά για τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις
του δέκατου και δωδέκατου άρθρου, στις

περιπτώσεις του πρώτου εδαψίου επιβάλλεται

η άμεση επιστροψή προς το ελληνικό Δημόσιο
του συνόλου της χσρηγηθείσας ενίσχυσης
εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη
διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την

πραγματική επιστροψή του, και σε κάθε

περίπτωση σύμψωνα με 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 14/06),
εψαρμοζομένου κατά τα λοιπά του Κώδικα

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ.

3 56/1974, Α’ 90).))
«Ειδικά για τις επιχειρήσεις, το συνολικό ποσό

ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό
της στεγαστικής συνδρομής, κατά περίπτωση,
ετιιστρέψεται εντόκως από τη στιγμή που
τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι

την πραγματική επιστροψή του, και σε κάθε

περίπτωση σύμψωνα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

με το

\



Δημόσιο και εισπράττεται κατά τις
διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων
εσόδων. Ειδικά για τις ενισχύσεις
προς επιχειρήσεις του δέκατου και
δωδέκατου άρθρου, στις περιπτώσεις
του πρώτου εδαψίου επιβάλλεται η
άμεση επιστροψή προς το ελληνικό
Δημόσιο του συνόλου της
χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από
τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του
δικαιούχου σύμψωνα με το επιτόκιο
ανάκτησης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται
σύμψωνα με την Ανακοίνωσή της
σχετικά με την αναθεώρηση της
μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων
αναψοράς καιπροεξόψλησης (2008/ς
14/06), εψαρμοζομένου κατά τα
λοιπά του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ.
356/1974, Α’ 90).
2. Η ενίσχυση του άρθρου δέκατου
συμψηψίζεται με τη στεγαστική
συνδρομή, όπως αυτή καθορίζεται
μετά την υποβολή ψακέλου,
σύμψωνα με τα προβλεπόμενα στην
κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εσωτερικών και
Υποδομών και Μεταψορών για την
οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής
και τη χορήγηση στεγαστικής
συνδρομής. Σε περίπτωση που δεν
κατατεθούν αίτηση και φάκελος για
στεγαστική συνδρομή ή ο αιτών δεν
κριθεί δικαιούχος μετά την εξέταση
του ψακέλου από την αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταψορών ή το ποσό
στεγαστικής συνδρομής, όπως αυτό
Θα καθοριστεί από την τελευταία,
είναι μικρότερο από το ποσό που
έλαβε ο δικαιούχος, ούμψωνα με το
άρθρο δέκατο, τότε το συνολικό ποσό
ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει
το ποσό της στεγαστικής συνδρομής,
κατά περίπτωση, επιστρέψεται
εντόκως στο ελληνικό Δημόσιο ως
αχρεωστήτως καταβληθέν. Ειδικά για
τις επιχειρήσεις, το συνολικό ποσό
ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει
το ποσό της στεγαστικής συνδρομής,
κατά περίπτωση, επιστρέψεται
εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε

επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα
με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την
αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των
επιτοκίων αναφοράς και προεξόψλησης,
εψαρμοζομένου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.»
«Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί φάκελος ή
ο λαβών την Ενίσχυση δεν κριθεί δικαιούχος
από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής
ή το ποσό της επιχορήγησης, βάσει της
εκτιμώμενης ζημίας, όπως αυτή Θα καθοριστεί
από τις αρμόδιες επιτροπές Κρατικής αρωγής,
είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο
δικαιούχος, σύμψωνα με το άρθρο δωδέκατο,
τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό
που υπερβαίνει το ποσό της δικαιούμενης
επιχορήγησης, κατά περίπτωση, επιστρέψεται
στο ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως
καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που
τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι
την πραγματική επιστροψή του, και σε κάθε
περίπτωση σύμψωνα με το
επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμψωνα
με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την
αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των
επιτοκίων αναφοράς και προεξόψλησης,
εψαρμοζομένου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.»

στη διάθεση του δικαιούχου



σύμψωνα με 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, εψαρμοζομένου
κατάταλοιπάτου ΚΕΔΕ.
3. Η ενίσχυση του άρθρου δωδέκατου
συμψηψίζεται μετην επιχορήγηση για
την αντιμετώπιση ζημιών του ν.

4797/2021 (Α’ 66). Σε περίπτωση που
δεν υποβληθεί Φάκελος ή σ λαβών την
ενίσχυση δεν κριθεί δικαιούχος από
τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής
αρωγής ή το ποσό της επιχορήγησης,

βάσει της εκτιμώμενης ζημίας, όπως
αυτή θα καθοριστεί από τις αρμόδιες
επιτροπές κρατικής αρωγής, είναι
μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο
δικαιούχος, ούμψωνα με το άρθρο
δωδέκατο, τότε το συνολικό ποσό
ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει
το ποσό της δικαιούμενης
επιχορήγησης, κατά περίπτωση,
εττιοτρέψεται στο ελληνικό Δημόσιο
ως αχρεωοτήτως καταβληθέν,
εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε
στη διάθεση του δικαιούχου
σύμψωνα με 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 πρσεξόψλησης, εψαρμοζομένου
κατάταλοιπάτου ΚΕΔΕ.»
Άρθρο 2
Επιστροψή ποσών έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης σε Φυσικά
και νομικά Πρόσωπα — Τροποποίηση
άρθρου εξηκοστού έκτου του ν.
4839/2021
Στο άρθρο εξηκοστό έκτο του ν.
4839/2021 (Α’181), τροποποιούνται:
α) το δεύτερο εδάψιο της παρ. 1, β) το

τρίτο εδάψιο της παρ. 2 και γ) το
δεύτερο εδάψιο της παρ. 3 με τη

διαγραψή της ψράσης «και μέχρι την
πραγματική επιστροψή του, και σε

κάθε περίπτωση» και οι παρ. 1, 2 και
3 διαμορψώνονται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή
σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο
από αρμόδια για την εξόψληση και

Τροποποιούνται το δεύτερο εδάψιο της παρ.
1, το τρίτο εδάψιο της παρ. 2 και το δεύτερο
εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού
έκτου του ν. 4839/2021 (Α 181) τα οποία

έχουν ως εξής:
«Ειδικά για τις εψάπαξ έκτακτες οικονομικές
ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για κυριακές
εγκαταστάσεις έναντι στεγαστικής συνδρομής

και προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα ψορείς έναντι επιχορήγησης για
την αντιμετώπιση ζημιών, στις περιπτώσεις
του πρώτου εδαψίου επιβάλλεται η άμεση

επιοτροψή προς το ελληνικό Δημόσιο του
συνόλου της χορηγηθείοας ενίσχυσης εντόκως

από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του
δικαιούχου και μέχρι την πραγματική
επιστροψή του, και σε κάθε περίπτωση



εκκαθάριση του τελικού
δικαιούμενου ποσού όργανα,
διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της
παρούσας ή ότι ο λαβών την ενίσχυση
δεν είναι δικαιούχος, πέραν των
ττροβλεπόμενων από άλλες διατάξεις
κυρώσεων, το χορηγηθέν ποσό
εψάπαξ έκτακτης οικονομικής
ενίσχυσης για κτιριακές
εγκαταστάσεις και κατοικίες ψυσικών
ή νομικών προσώπων έναντι
στεγαστικής συνδρομής, εψάπαξ
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
φυσικών προσώπων για αποζημίωση
οικοσκευής και εψάπαξ έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων
και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ψορέων έναντι επιχορήγησης για την
αντιμετώπιση ζημιών επιστρέψεται
υποχρεωτικά προς το Ελληνικό
Δημόσιο και εισπράπεται κατά τις
διατάξεις του Κώδικα Είστιραξης
Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ.
356/1974, Α’90). Ειδικά για τις
εψάπαξ έκτακτες οικονομικές
ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για
κτιριακές εγκαταστάσεις έναντι
στεγαοτικής συνδρομής και προς
επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα ψορείς έναντι
επιχορήγησης για την αντιμετώπιση
ζημιών, στις περιπτώσεις του πρώτου
εδαίου επιβάλλεται η άμεση
επιστροφή προς το ελληνικό Δημόσιο
του συνόλου της χορηγηθείσας
ενίσχυσης εντόκως από τη στιγμή που
τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου
σύμψωνα με 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 14/06),
εψαρμοζομένου κατά τα λοιπά του
ΚΕΔΕ.
2. Η εψάπαξ έκτακτη οικονομική
ενίσχυση για κτιριακές εγκαταστάσεις
και κατοικίες ψυσικών ή νομικών
προσώπων έναντι στεγαστικής

σύμψωνα με 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/ς 14/06),
εψαρμοζομένου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.»
«Ειδικά για τις επιχειρήσεις, το συνολικό ποσό
ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό
της στεγαστικής συνδρομής, κατά περίπτωση,
επιστρέψεται εντόκως από τη στιγμή που
τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι
την πραγματική επιστροψή του, και σε κάθε
περίπτωση σύμφωνα με το επιτόκιο
ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως
αυτό καθορίζεται σύμψωνα με την
Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση
της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων
αναφοράς και προεξόψλησης,
εψαρμοζομένου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.»
«Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί φάκελος ή
ο λαβών την ενίσχυση δεν κριθεί δικαιούχος
από τις αρμόδιες επιτροπές Κρατικής αρωγής
ή το ποσό της επιχορήγησης, βάσει της
εκτιμώμενης ζημίας, όπως αυτή καθορίζεται
από τις αρμόδιες επιτροπές Κρατικής αρωγής,
είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο
δικαιούχος, ως εψάπαξ έκτακτη οικονομική
ενίσχυση επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα φορέων έναντι επιχορήγησης για
την αντιμετώπιση ζημιών του ν. 4797/2021,
τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό
που υπερβαίνει το ποσό της δικαιούμενης
επιχορήγησης, επιστρέψεται στο Ελληνικό
Δη μόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν,
εντόκως, από τη στιγμή που τέθηκε στη
διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την
πραγματική επιστροψή του, και σε κάθε
περίπτωση σύμφωνα με το επιτόκιο
ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως
αυτό καθορίζεται σύμψωνα με την
Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση
της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων
αναφοράς και προεξόψλησης,
εψαρμοζομένου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.»

συνδρομής,
στεγαστ ικ ή
καθορίζεται
ψακέλου,

συμψηψίζεται με τη
συνδρομή, όπως αυτή

μετά την υποβολή
σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στην κοινή απόφαση



των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εσωτερικών και Υποδομών και
Μεταψορών νια την οριοθέτηση της
πληγείσας περιοχής και τη χορήγηση
στεγαστικής συνδρομής. Σε
περίπτωση που δεν κατατεθούν
αίτηση και ψάκελος για στεγαοτική
συνδρομή ή ο αιτών δεν κριθεί
δικαιούχος μετά την εξέταση του
ακέλου από την αρμόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Υποδομών και

Μεταψορών ή το ποσό στεγαοτικής
συνδρομής, όπως αυτό Θα καθοριστεί
από την τελευταία, είναι μικρότερο
από το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος,
ως εψάπαξ έκτακτη οικονομική
ενίσχυση για κτιριακές εγκαταστάσεις
και κατοικίες ψυσικών ή νομικών
προσώπων έναντι οτεγαστικής
συνδρομής, τότε το συνολικό ποσό
ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει
το ποσό της στεγαστικής συνδρομής,
κατά περίπτωση, επιστρέψεται στο
Ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωοτήτως
καταβληθέν. Ειδικά για τις

επιχειρήσεις, το συνολικό ποσό
ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει
το ποσό της στεγαστικής συνδρομής,
κατά περίπτωση, επιστρέψεται
εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε
στη διάθεση του δικαιούχου
σύμψωνα με 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, εψαρμοζομένου
κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.
3. Η εψάπαξ έκτακτη Οικονομική
ενίσχυση επιχειρήσεων και μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ψορέων
έναντι επιχορήγησης για την
αντιμετώπιση ζημιών συμψηψίζεται

με την επιχορήγηση για την
αντιμετώπιση ζημιών του ν.
4797/2021 (Α’66). Σε περίπτωση που
δεν υποβληθεί ψάκελος ή ο λαβώντην
ενίσχυση δεν κριθεί δικαιούχος από
τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής
αρωγής Το ΠΟΟ της επιχορήγησης,
βάσει της εκτιμώμενης ζημίας, όπως
αυτή καθορίζεται από τις αρμόδιες
εττιτροπέςκρατικής αρωγής, είναι



μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο
δικαιούχος, ως εψάπαξ έκτακτη
οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων
και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ψορέων έναντι επιχορήγησης για την
αντιμετώπιση ζημιών του ν.
4797/2021, τότε το συνολικό ποσό
ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει
το ποσό της δικαιούμενης
επιχορήγησης, εττιοτρέψεται στο
Ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως
καταβληθέν, εντόκως, από τη στιγμή
που τέθηκε στη διάθεση του
δικαιούχου σύμψωνα με 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,
εψαρμοζομένου κατά τα λοιπά του
ΚΕΔ Ε. »

Άρθρο 3
Επιστροψή προκαταβολής
επιχορήγησης — Τροποποίηση παρ. 7
άρθρου 8 του ν. 4797/2021
Στην παρ. 7 του άρθρου 8 του ν.
4797/2021 (Α’όό) διαγράψεται η
ψράση «και μέχρι την πραγματική
επιστροψή του)> και η παρ. 7
διαμορψώνεται ως εξής:
«7. Εψόσον διαπιστωθεί, στο Πλαίσιο
του ελέγχου των στοιχείων από τη
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, ότι
επιχείρηση ή ψορέας έλαβε
προκαταβολή κατά παράβαση του
παρόντος, το γνωστοποιεί στη Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονομικών και το
ποσό της πρσκαταβσλής που έχει
καταβληθεί αναζητείται ως
αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως
από τη στιγμή που τέθηκε στη
διάθεση του δικαιούχου, 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 καιπροεξόψλησης (2008/ς
14/02), κατά τα λοιπά
εψαρμοζομένου του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974, Α’ 90).»

Τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 8 του ν.
4797/2021 (Α 66), η οποία έχει ως εξής:

«7. Εψόσον διαπιστωθεί, στο πλαίσιο του
ελέγχου των στοιχείων από τη Διεύθυνση
Κρατικής Αρωγής, ότι επιχείρηση ή φορέας
έλαβε προκαταβολή κατά παράβαση 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 αναφοράς και προεξόψλησης
(2008/ς 14/02), κατά τα λοιπά
εψαρμοζομένου του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).»



Άρθρο4
Επιστροψή ποσών πρώτης αρωγής —

Τροποποίηση παρ. ό και 7 άρθρου 9

του ν. 4797/2021
Στις παρ. ό και 7 του άρθρου 9 του ν.

4797/2021 (Α’όό) διαγράΦεται η
ψράση «και μέχρι την πραγματική

επιστροψή του» και οι παρ. ό και 7

διαμορψώνονται ως εξής:
«6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί

αίτημα ή πλήρης Φάκελος ή
διαπιστώνεται, κατόπιν ελέγχων ή
διασταύρωσης στοιχείων, ότι η
επιχείρηση ή σ Φορέας δεν δικαιούται

επιχορήγηση, ή τσ ποσό της

επιχορήγησης, όπως καθορίζεται με

απόΦαση 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

από τη στιγμή που τέθηκε στη
διάθεση του δικαιούχου, 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 αναψσράς

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

Τροποποιούνται σι παρ. £ και 7 του άρθρου 9

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

Στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 9 του ν.

4797/2021 (Α’όό) διαγράψεται η Φράση «και

μέχρι την πραγματική επιστροψή του» και οι

παρ. & και 7 διαμορΦώνονται ως εξής:

«6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτημα ή
πλήρης ψάκελσς ή διαπιστώνεται, κατόπιν

ελέγχων ή διασταύρωσης στοιχείων, ότι η

επιχείρηση ή ο Φορέας δεν δικαιούται

επιχορήγηση, ή το 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 6

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 επιοτροψή 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 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, εντό κως 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

δικαιούμενης
περίπτωση,
αχρεωστήτως

επιχορήγησης, κατά
αναζητείται ως

καταβληθέν, εντόκως,

χορηγήθηκε
αναζητείται
καταβλη θέν,

ως πρώτη αρωγή
ως αχρεωστήτως

εντόκως από τη στιγμή
επιτοκίων αναψοράς και προεξόψλησης, κατά

τα λοιπά εψαρμοζσμένου του ΚΕΔΕ.»



που τέθηκε στη διάθεση του
δικαιούχου, με βάση το επιτόκιο
ανάκτησης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται
σύμψωνα μετην υα’ αρ. 2Ο08/ 14/02
ανακοίνωσή της σχετικά με την
αναθεώρηση της μεθόδου
καθορισμού των επιτοκίων αναΦοράς
και προεξόψλησης, κατά τα λοιπά
εαρμοζομένου του ΚΕΔΕ.»
Άρθρο 5
Επιστροψή επιχορήγησης αγροτικών
εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε
ψυτικά μέσα παραγωγής —

Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 12Β
του ν. 4797/2021
Στην παρ. 14 του άρθρου 12Β του ν.
4797/2021 (Α’ 66) διαγράψεται η
ψράση «και μέχρι την πραγματική
επιστροφή του» και η Παρ. 14
διαμορφώνεται ως εξής:
«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 &άθεση του
δικαιούχου, 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 ιτροεξόψλησης (2008/ς
14/02), κατά τα λοιπά
εψαρμοζομένου του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974, Α’ 90).»

Άρθρο ό

Τροποποιείται η παρ. 14 του άρθρου 12Β του
ν. 4797/2021 (Α 66) η οποία έχει ως εξής:
«14. Εψόοον 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 Υπου ργείου
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
αναψσράς και προεξόψλησης (2008/ς 14/02),
κατά τα λοιπά εψαρμοζομένου του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974,
Α’ 90).»

Επιστροφή πρώτης αρωγής έναντι
στεγαστικής συνδρομής —

Τροποποίηση Παρ. ό και 7 άρθρου
24Β του ν. 4797/2021
Στο άρθρο 24Β του ν. 4797/2021
(Α’όό), τροποποιούνται: α) το δεύτερο
εδάψιο της παρ. ό και β) η παρ. 7 με
τη διαγραψή της ψράσης «και μέχρι

Τροποποιούνταιτο δεύτερο εδάψιο της παρ. ό
και η παρ. 7 του άρθρου 24Β του ν.4797/2021
(Α’ 66), τα οποία έχουν ως εξής:
«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



την πραγματική επιστροψή του» και
σι παρ. ό και 7 διαμορψώνονται ως

εξής:
«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 αυτήν,
είναι μικρότερο από το ποσό που

έλαβε ο δικαιούχος, ως πρώτη αρωγή
έναντι Κρατικής αρωγής οτεγαοτικής
συνδρομής, τότε το συνολικό ποσό
ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει
το ποσό της Κρατικής αρωγής
στεγαστικής
περίπτωση,
αχρεωστήτως

συνδρομής, κατά
αναζητείται ως

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 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 καιπροεξόψλησης, κατάτα
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 αχρεωοτήτως
καταβληθέν, εψαρμοζομένου του

Κώδικα Είσπραξη ς Δημοσίων Εσόδων.
Ειδικά στην περίπτωση επιχειρήσεων
αναζητείται ως αχρεωστήτως
καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή
που τέθηκε στη διάθεση του

δικαιούχου με βάση το επιτόκιο
ανάκτησης της Ευρωπαϊκής

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.»
«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 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/ς 14/02 ανακοίνωσή της,
σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου

καθορισμού των επιτοκίων αναψοράς και
προεξόψλησης, κατά τα λοιπά εψαρμοζομένου
του ΚΕΔΕ.»



Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται
σύμψωνα μετην υπ’ αρ. 2008/ς 14/02
ανακοίνωσή της, σχετικά με την
αναθεώρηση της μεθόδου
καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς
και προεξόλησης, κατά τα λοιπά
εαρμοζομένου του ΚΕΔΕ»

Άρθρο 7
Παράταση προθεσμίας υποβολής
δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης και οικονομικών
συμψερόντων — Τροποποίηση του
άρθρου 68 του ν. 4871/2021
Το άρθρο 68 του ν. 4871/202 1 (Α 246)
τροποποιείται ως προς την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των δηλώσεων και διαμορψώνεται ως
εξής:
«Αρθρο 68
Παράταση προθεσμίας υποβολής
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
και οικονομικών συμψερόντων
Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην
παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19
του ν. 3213/2003 (Α’ 309), δηλώσεις
τιεριουσιακής κατάστασης και
Οικονομικών συμφερόντων, αρχικές
με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από
την Ιη.1.2021 έως και τη 30η.11.2021
και ετήσιες του έτους 2021 (χρήση
2020), υποβάλλονται μέχρι και την
28 η .2.2022».

Τροποποιείται το άρθρο 68 του ν. 4871/2021
(Α 246), το οποίο έχει ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2
του άρθρου Ι και στο άρθρο 19 του ν.
3213/2003 (Α’
309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και
οικονομικών συ μψερόντων, αρχικές με
απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την
Ιη.1.2021 έως και τη 16η.11.2021 και ετήσιες
του έτους 2021 (χρήση 2020), υποβάλλονται
μέχρι καιτη Ιόη,2,2022».

30.

Διατάξεις αξισλογούμενης ρύιμισης

Κατάργηση διατάξεων

που προόλέτιουν κατάργηση
Καταρούμενες διατάξεις
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών
«Κύρωση της από 28.01.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
“Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις,
επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος
αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας”(Α ‘14)».

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, ρυθμίζονται τα εξής:
1. Τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Κρατική αρωγή για
αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες προς φυσικά και νομικά πρόσωπα,
επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις [άρθρο δέκατο Τέταρτο της από
13.08.2021 Π.Ν.Π. (πληγέντες από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν κατά το
διάστημα Ιουλίου! Αυγούστου 2021), άρθρο εξηκοστό έκτο του ν.4839/2021
(αντιμετώπιση ζημιών εξαιτίας του σεισμού που εκδηλώθηκε την 27

Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης), κ.λπ.]
Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι για όλες τις αναφερόμενες

περιπτώσεις, η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών είναι
έντοκη, από την ημερομηνία χορήγησής τους στον δικαιούχο (πριν ίσχυε η
έντοκη επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, από τη στιγμή
που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή
του στο Ελληνικό Δημόσ[ο).

2. Παρατείνεται μέχρι και την 2811.2.2022 (λήγει την 161.2.2022) η
Προθεσμία υποβολής από τους υπόχρεους των δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων (αρχικών με απόκτηση ιδιότητας
υπόχρεου από την 1η12021 έως και την 3Ο.ΙΙ.2Ο2Ι και ετήσιων του έτους
2021), κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων (ν. 32 13/2003).
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Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, δεν προκαλούνται πρόσθετες

δημοσιονομικές επιπτώσεις επί του Κρατικού προϋπολογισμού και των

προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια

1Ο[ΙΕΙΑ ΑΙΜΑ6Ο
0702.2022 15:10

Ιουλία Γ. Αρμάγου


