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Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η συνολική αναμόρφωση και ενδυνάμωση του θεσμικού
πλαισίου το οποίο διέπει τον τομέα της κρατικής αρωγής, προκειμένου να θεσμοθετηθεί ένα
συνεκτικό και ενιαίο νομοθετικό κείμενο στο σκέλος της αρωγής μετά από την επέλευση θεομηνίας ή
άλλης φυσικής καταστροφής.
Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών, προκειμένου ο κρατικός
μηχανισμός να ενεργοποιείται άμεσα, να δρα και να λειτουργεί σε έκτακτες και απρόβλεπτες
συνθήκες, με συντονισμό των διαδικασιών προώθησης των μέτρων ενίσχυσης και αποκατάστασης σε
εθνικό επίπεδο, με σχετική προτεραιοποίηση σε κεντρικό επίπεδο, με ταυτόχρονη αποφυγή
νομοθετικών αλληλοεπικαλύψεων και κάλυψη νομοθετικών κενών, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση
και στοχευμένη οικονομική ενίσχυση των πληγέντων.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνει διάσπαρτες διατάξεις και χρήζει επανεξέτασης και
επικαιροποίησης, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες οικονομικής στήριξης
μετά από θεομηνίες, με τρόπο συντονισμένο, ταχύ, αποτελεσματικό, με ορθολογική δημοσιονομική
διαχείριση και αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών, σε πλήρη εναρμόνιση με τους ενωσιακούς
κανόνες οι οποίοι διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις.
Η αξιολογούμενη ρύθμιση στοχεύει στην ενιαία αντιμετώπιση των επιμέρους θεμάτων υλοποίησης
πολιτικών στον τομέα της κρατικής αρωγής με ευέλικτες διοικητικές διαδικασίες, προκειμένου να
αποφεύγονται η έλλειψη συντονισμού κατά τη διαμόρφωση πολιτικής και κατά την προώθηση των
μέτρων αντιμετώπισης και ενίσχυσης, οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των αποφάσεων
χρηματοδότησης, καθώς και η έλλειψη παρακολούθησης της πορείας των μέτρων αποκατάστασης.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στη διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα διέπει την
κρατική αρωγή, μετά από την επέλευση θεομηνίας ή άλλης φυσικής καταστροφής. Κατόπιν τούτου,
πέραν των πληττόμενων από μία ειδική συνθήκη, επηρεάζεται και το σύνολο της κοινωνίας, με
πολυεπίπεδο τρόπο, ιδίως λόγω του γεγονότος ότι η αξιολογούμενη ρύθμιση συνιστά μέσο για την
ενίσχυση της ικανότητας του διοικητικού μηχανισμού να ανταποκριθεί άμεσα, με ταχύτητα και με
τρόπο συνεκτικό και συντονισμένο, στην ενίσχυση πληττόμενων λόγω έκτακτης συνθήκης από φυσική
καταστροφή και συνεπώς, στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης
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4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ
ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Με το άρθρο 36 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17) και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές διατάξεις,
ιδίως την υπό στοιχεία 20725/Β.979/10.5.2011 (Β’ 1207) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με
θέμα: «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 2459/1997»,
ρυθμίζονται τα θέματα επιχορήγησης επιχειρήσεων από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες.
Τα θέματα σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών σε επίπεδο
Περιφέρειας ρυθμίζονται στο άρθρο 160 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
Τα θέματα οριοθέτησης πληγεισών περιοχών ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998
(Α΄ 25), του ν. 867/1979 (Α΄ 4), του ν. 1048/1980 (Α΄ 101), του ν. 1133/1981 (Α΄ 54) και του ν. 1190/1981
(Α΄ 203).
Τα θέματα σχετικά με τις επιχορηγήσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων διέπονται από τον υπ’ αρ.
619/29.12.2016 Κανονισμό Οικονομικών Ενισχύσεων (Β’ 4562), όπως ισχύει και τον υπ’ αρ.
136/14062/4.02.20213 Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (Β’ 290).

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας

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

Η αξιολογούμενη ρύθμιση συνιστά θεσμοθέτηση μίας σειράς διατάξεων
με τις οποίες διαμορφώνεται ένα συνολικό πλαίσιο ενίσχυσης σε
περιπτώσεις θεομηνιών ή άλλων φυσικών καταστροφών, με συνολική
αναμόρφωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.
Κατόπιν αυτού, η αξιολογούμενη ρύθμιση απαιτεί ρυθμιστική
παρέμβαση σε επίπεδο νομοθετικής διάταξης επιβαλλόμενη από την
ανάγκη εισαγωγής νέων διαδικασιών, τη σύσταση μίας υψηλού
επιπέδου επιτροπής, τη θεσμοθέτηση ταμείου κρατικής αρωγής, καθώς
και τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής.
Άλλωστε, ζητήματα όπως τα ανωτέρω μπορούν να ρυθμιστούν μόνο
κατόπιν νομοθετικής παρέμβασης δίχως να αρκεί προς τούτο η έκδοση
προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή άλλης κανονιστικής
πράξης.

ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;
iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Δεν δύναται νομίμως, με αλλαγή διοικητικής πρακτικής να εισαχθεί
πλαίσιο κανόνων στο πλαίσιο αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου
κρατικής αρωγής. Περαιτέρω, οι υφιστάμενες διατάξεις νόμων και
κανονιστικών πράξεων δεν επιδέχονται νέα ερμηνευτική προσέγγιση.

Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων δεν δύναται να
θεραπεύσει την ανάγκη θεσμοθέτησης πλαισίου κανόνων στον τομέα
της κρατικής αρωγής.
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Συναφείς πρακτικές
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ



ΟΧΙ



6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:
ii) σε όργανα της Ε.Ε.:
iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

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

Στόχος 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη
Στόχος 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί
8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
•

i) βραχυπρόθεσμοι:
•
•
•

Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων
φορέων και υπουργείων στις περιπτώσεις κρατικής
αρωγής και η θεσμοθέτηση μίας διαδικασίας
συντονισμού των μέτρων αποκατάστασης και στήριξης,
η οποία επιτρέπει τη διαμόρφωση ολιστικής
προσέγγισης για τις ανάγκες, το κόστος, την έκταση και
τις ιδιαιτερότητες κάθε θεομηνίας ή φυσικής
καταστροφής, τη συντονισμένη προώθηση των μέτρων
αποκατάστασης και ενίσχυσης και την παρακολούθηση
των
διεργασιών
ως
την
ολοκλήρωση
της
αποκατάστασης.
Η αντιμετώπιση καθυστερήσεων στη διαδικασία
επιχορηγήσεων επιχειρήσεων μετά από θεομηνίες, προς
αποκατάσταση των πληττόμενων
Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών που αφορούν στον
τομέα της κρατικής αρωγής.
Η θεσμοθέτηση συγκεκριμένων, επαρκών και
εναρμονισμένων με την ενωσιακή νομοθεσία
εγγυήσεων για την τήρηση των κανόνων των κρατικών
ενισχύσεων.
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•

•
•

Η αποκατάσταση της κανονικότητας στην οικονομική
ζωή πληττόμενων επιχειρήσεων μετά από μία έκτακτη
συνθήκη και, μέσω αυτής, η στήριξη της εθνικής
οικονομίας και η εξομάλυνση της οικονομικής ζωής.
Η διατήρηση υπηρεσιακής συνέχειας των μέτρων
στήριξης της οικονομίας, προς αντιμετώπιση έκτακτων
συνθηκών.
Η κινητοποίηση της κοινωνίας με τη σύσταση Ταμείου
Κρατικής Αρωγής.

ii) μακροπρόθεσμοι:
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Ψηφιακή διακυβέρνηση
10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι η
συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ
ή/και ΕΜΜΕΣΗ 

i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

Για τις ανάγκες της αξιολογούμενης ρύθμισης απαιτείται
η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής
αρωγής, προκειμένου να ψηφιοποιηθεί πλήρως η
διαδικασία αποκατάστασης των πληττόμενων, προς
ενίσχυση της ταχύτητας κατά τη διοικητική διαδικασία,
προς
αντιμετώπιση
των
γραφειοκρατικών
καθυστερήσεων και με τρόπο που συνάδει με τις
απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο

Στόχος
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Άρθρο 1

Άρθρο 2

Στο άρθρο 1 αποτυπώνεται ο σκοπός του προτεινόμενου
νομοσχεδίου που είναι η θέσπιση κανόνων στο πλαίσιο της
υλοποίησης των δράσεων κρατικής αρωγής για τη στήριξη της
οικονομίας και των οικονομικών μέτρων ενίσχυσης για την κάλυψη
έκτακτων αναγκών.
Στο άρθρο 2 ορίζονται τα σχετικά με την επιχορήγηση
επιχειρήσεων μετά από σεισμούς, πλημμύρες και λοιπές
θεομηνίες, προς βελτίωση και εκσυγχρονισμό του αντίστοιχου
θεσμικού πλαισίου, το οποίο καθοριζόταν στο άρθρο 36 του ν.
2459/1997 (Α’ 17) και προς συμπλήρωση σχετικών νομοθετικών
κενών και αποσαφήνιση ζητημάτων τα οποία παρέμεναν είτε
αρρύθμιστα είτε εν μέρει ρυθμισμένα. Στην παρ. 1, διατηρείται η
διατύπωση της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 2459/1997, σχετικά με
τους δικαιούχους της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των
ζημιών, με σχετική αναφορά στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές
μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις,
άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που
πλήττονται από σεισμούς, πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες. Ως
προς τα στοιχεία κάλυψης της επιχορήγησης, σύμφωνα και με την
υπ’ αρ. 537/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, ρητά μνημονεύονται οι υλικές ζημιές σε στοιχεία
ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες
ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής
χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου,
και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως
κατεστραμμένα. Στην αξιολογούμενη ρύθμιση διατηρείται το
αντίστοιχο λεκτικό της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 2459/1997, το
οποίο είχε διαμορφωθεί σε συνέχεια και των πρόσφατων
νομοθετικών παρεμβάσεων με το οποίο ορίζεται ότι η
επιχορήγηση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του
Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή
εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα
χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους
δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά
ιδρύματα.
Περαιτέρω, με την προτεινόμενη ρύθμιση, απλοποιείται η
διαδικασία της καταβολής της επιχορήγησης μετά την
ολοκλήρωση του έργου της εκτίμησης και της καταγραφής των
ζημιών. Με τη νέα διαδικασία, η διοικητική διαδικασία καταβολής
της επιχορήγησης ολοκληρώνεται στο Υπουργείο Οικονομικών και
αντικαθίσταται η προβλεπόμενη στο άρθρο 36 του ν. 2459/1997
διαδικασία η οποία ενέπλεκε τρία υπουργεία, καθώς απαιτούσε
την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών για τον
καθορισμό του ύψους της επιχορήγησης και κάθε σχετικής
λεπτομέρειας και ανέθετε την αρμοδιότητα για την καταβολή των
επιχορηγήσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με
την προτεινόμενη ρύθμιση, οι επιτροπές της Περιφέρειας
διαβιβάζουν τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου
μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών πραγματοποιείται ο έλεγχος των
αιτήσεων και ολοκληρώνεται η καταβολή της επιχορήγησης. Με
τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ταχύτητα στην έκδοση των
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σχετικών κανονιστικών αποφάσεων και συνεπώς, η τελική
εκταμίευση των ποσών των επιχορηγήσεων.
Άρθρο 3

Στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου, θεσμοθετείται αυτοτελώς η
διαδικασία της προκαταβολής έναντι επιχορήγησης επιχειρήσεων
για τις εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές
και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε
μέγεθος καταστροφής. Με την προτεινόμενη ρύθμιση,
καθορίζονται όλα τα σχετικά ζητήματα της προκαταβολής, η ειδική
απλοποιημένη διαδικασία έκδοσης της σχετικής απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών,
προς άμεση ανακούφιση των πληγέντων και τα θέματα καταβολής
των ποσών στους δικαιούχους, με τήρηση των προβλεπομένων
στην κείμενη νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις. Προβλέπεται,
δε, ειδικά η επιστροφή της καταβληθείσας προκαταβολής, αν,
κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 2, διαπιστωθεί
πως η επιχείρηση δεν πληρεί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις
επιχορήγησης, η δε επιστροφή της επιχορήγησης αναζητείται ως
αχρεωστήτως καταβληθείσα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 4

Με το άρθρο 4 θεσπίζονται ειδικότερες διατάξεις για τις
επιχορηγήσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για λόγους ασφάλειας
δικαίου και προκειμένου να αρθούν ερμηνευτικά ζητήματα
αναφορικά με τις σχετικές επιχορηγήσεις. Στην παρ. 1 ορίζεται ότι
στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της αξιολογούμενης ρύθμισης
ανήκουν οι γεωργικές ή κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες ανήκουν
σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή και σε νομικά πρόσωπα.
Για λόγους ενότητας δικαίου και προς αποφυγή θεσμοθέτησης
διατάξεων, οι οποίες θα οδηγούσαν σε σύγκρουση στην εσωτερική
έννομη τάξη, οι διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης ισχύουν
με τη ρητή επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για
την ασφάλιση της φυτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου,
μέσω των Κανονισμών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων και των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων. Στο ίδιο
πλαίσιο, θεσπίζεται ότι, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στους
ως άνω Kανονισμούς, δύναται η ενίσχυση η οποία χορηγείται
βάσει του Κανονισμού κρατικών οικονομικών ενισχύσεων να
χορηγείται βάσει των διατάξεων της αξιολογούμενης ρύθμισης,
υπό την προϋπόθεση έκδοσης κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και για
περιπτώσεις περιοχών οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε έκτακτη
ανάγκη, δυνάμει σχετικής κανονιστικής πράξης, μετά από
θεομηνία. Τέλος, ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις ζημιών σε μέσα
παραγωγής, ιδίως του εγγείου κεφαλαίου, στις αρμόδιες
Επιτροπές Κρατικής Αρωγής, συμμετέχουν υποχρεωτικά στελέχη
του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, τα οποία
ανήκουν στο Μητρώο της αξιολογούμενης ρύθμισης, προκειμένου
και να συνδράμουν στο έργο των επιτροπών και στην ορθή
καταγραφή και αποτύπωση των ζημιών στα μέσα παραγωγής,
λόγω των σχετικών ειδικών γνώσεών τους.

Άρθρο 5

Με το άρθρο 5 ρυθμίζονται αυτοτελώς τα θέματα επιχορήγησης
επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Με
στόχευση την κινητροδότηση της ιδιωτικής ασφάλισης, ρυθμίζεται
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ότι οι ασφαλισμένες επιχειρήσεις μπορούν να λαμβάνουν
επιχορήγηση επιπλέον της αποζημίωσης για το ποσό της ζημίας το
οποίο δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Περαιτέρω, προς αποτροπή της καταβολής επιχορήγησης για ποσό
καλυπτόμενο από την ιδιωτική ασφάλιση με πρόκληση
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ορίζεται ότι, για την
εφαρμογή των διατάξεων της επιχορήγησης, απαιτείται η
προηγούμενη ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού του
ποσού της ζημιάς που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο
συμβόλαιο.
Άρθρο 6

Η διάταξη του άρθρου 6 στοχεύει στην άμεση ανακούφιση των
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνία ή άλλη φυσική
καταστροφή, μέσω της πρόβλεψης δυνατότητας χορήγησης άμεσα
έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή. Για λόγους χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης και αντιμετώπισης των πραγματικών
οικονομικών αναγκών προβλέπεται ότι η ενίσχυση της πρώτης
αρωγής δεν δύναται να ξεπερνάει το μέσο μηνιαίο εισόδημα του
προηγούμενου της θεομηνίας οικονομικού έτους της
περιφερειακής ενότητας της περιοχής που έχει πληγεί. Με το
παρόν άρθρο ορίζεται η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής της
σχετικής αίτησης. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης
και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε
πολίτες που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι αδυναμία ή δυσκολία
ηλεκτρονικής υποβολής, δίνεται η δυνατότητα υποβολής της
σχετικής αίτησης στον Περιφερειακό Συντονιστή Κρατικής Αρωγής
από τον δικαιούχο ή τον νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο
του δικαιούχου. Ρητά καθορίζεται ότι η οικονομική ενίσχυση της
πρώτης αρωγής ορίζεται ως αφορολόγητη, ανεκχώρητη και
ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε
κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται
με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο
εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή
τα πιστωτικά ιδρύματα. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία της
παρ. 4 του άρθρου 2 διαπιστωθεί πως η επιχείρηση δεν δικαιούται
επιχορήγησης, το ποσό της πρώτης αρωγής αναζητείται ως
αχρεωστήτως καταβληθέν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Άρθρο 7

Στο άρθρου 7, τίθενται συγκεντρωτικά οι εξουσιοδοτικές διατάξεις
του Μέρους Α’.
Στο άρθρο 8 θεσμοθετείται η Εθνική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, η
οποία και αποτελεί τον εθνικό μηχανισμό συντονισμού των
θεμάτων, τα οποία άπτονται του τομέα της κρατικής αρωγής. Η
Επιτροπή διέπεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 4622/2019
(Α’ 133), ιδίως όσον αφορά στη συγκρότηση και ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας της με Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπονται μόνο
οι ρυθμίσεις, για τις οποίες υπάρχει η ανάγκη θεσμοθέτησης σε
επίπεδο τυπικού νόμου, ενώ τα υπόλοιπα θέματα θα ρυθμιστούν
στην Π.Υ.Σ., κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 8 του ν. 4622/2019, η
οποία θα συστήσει την Επιτροπή. Στόχος της ρύθμισης, μέσα από
τη δημιουργία της Εθνικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, είναι η
θέσπιση ενός υψηλού επιπέδου οργάνου το οποίο προβαίνει σε

Άρθρο 8
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συντονισμό των διαδικασιών προώθησης μέτρων ενίσχυσης και
αποκατάστασης, ως ένας μόνιμος, σταθερός και θεσμοθετημένος
εθνικός μηχανισμός στο συγκεκριμένο πεδίο πολιτικής. Η θέσπιση
και λειτουργία της Επιτροπής αποτελεί θεμελιώδη διάταξη στη
μεταρρυθμιστική προσπάθεια η οποία επιχειρείται με την
αξιολογούμενη ρύθμιση, καθώς με τη ρητή θεσμοθέτησή της σε
επίπεδο τυπικού νόμου, καθίσταται νομικά εφικτή η δημιουργία
ενός εθνικού μηχανισμού, ο οποίος θα συμβάλει καθοριστικά στη
διαμόρφωση ολιστικής προσέγγισης για τις ανάγκες, το κόστος,
την έκταση και τις ιδιαιτερότητες κάθε φυσικής καταστροφής, τη
συντονισμένη προώθηση των μέτρων αποκατάστασης και
ενίσχυσης και την παρακολούθηση των διεργασιών ως την
ολοκλήρωση της αποκατάστασης.

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Στο άρθρο 9 συστήνεται Ταμείο Κρατικής Αρωγής, ως νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με σκοπό τη χρηματοδότηση
προγραμμάτων στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων από θεομηνίες
και άλλες φυσικές καταστροφές. Στόχος της σύστασης Ταμείου
Κρατικής Αρωγης είναι η διαμόρφωση συνθηκών για την
κινητοποίηση της κοινωνίας για τη στήριξη και ανακούφιση των
πληγέντων από θεομηνίες και άλλες φυσικές καταστροφές. Το
συγκεκριμένο Ταμείο, με αυστηρούς κανόνες λογοδοσίας και με
διαφανείς κανόνες λειτουργίας, συγκεντρώνει εισφορές ιδιωτών
για αποκατάσταση φυσικών καταστροφών ή ποσά που τυγχάνουν
αχρεωστήτως καταβληθέντα από ενισχύσεις κρατικής αρωγής. Η
εποπτεία του Ταμείου ανήκει στην Προεδρία της Κυβέρνησης, η
διοικητική υποστήριξη αυτού στο Υπουργείο Οικονομικών, ενώ η
διοίκησή του ανήκει σε πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο
διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η οποία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πρόεδρος
ορίζεται πρόσωπο, κατόπιν εφαρμογής της διαδικασίας των
άρθρων 20 επ. του ν. 4735/2020, ενώ μέλη είναι ο Γενικός
Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,
ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Προεδρίας
της Κυβέρνησης και ένας εμπειρογνώμονας εγνωσμένου κύρους.
Προς διασφάλιση της λογοδοσίας του Ταμείου Κρατικής Αρωγής
θεσπίζεται η υποχρέωση κατάρτισης ετήσιας έκθεσης που
υποβάλλεται στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στον Υπουργό
Οικονομικών και παρουσιάζεται στη Βουλή των Ελλήνων. Στην
έκθεση περιγράφονται τα αποτελέσματα της διαχείρισης και
αξιοποίησης των πόρων.
Στο άρθρο 10, συστήνεται Εθνικό Μητρώο Στελεχών Επιτροπών
Κρατικής Αρωγής, στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για
συμμετοχή στις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής του άρθρου 12, ήτοι
στις επιτροπές οι οποίες έχουν έργο την εκτίμηση και καταγραφή
των ζημιών από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή σε
επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα φορείς, με σκοπό την επιχορήγηση ή και την
προκαταβολή για την αντιμετώπισή τους. Στο πλαίσιο
ενδυνάμωσης των επιτροπών εκτίμησης και καταγραφής των
ζημιών, ορίζεται ότι στο Μητρώο από το οποίο αντλούνται τα
στελέχη για την συγκρότηση των επιτροπών, εγγράφονται τακτικοί
πολιτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας
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ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή TE,
με βαθμό Α΄ του Δημοσίου συμπεριλαμβανομένων των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εγγεγραμμένα μέλη του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στελέχη του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) που
εμπλέκονται σε θέματα εκτιμήσεων ζημίας,, καθώς και
εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες στα πεδία εκτιμήσεων ζημίας
κινητών ή ακινήτων στοιχείων ενεργητικού. Δεδομένης και της
σχετικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας σε θέματα αντιμετώπισης
καταστροφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 160 του ν.
3852/2010 και προκειμένου να στελεχώνονται οι επιτροπές
εκτίμησης και καταγραφής ζημιών μετά από θεομηνία και από τα
στελέχη της κατά τόπον αρμόδιας Περιφέρειας, ορίζεται ρητά ότι
το προσωπικό των Περιφερειών, το οποίο στελεχώνει τις
οργανικές μονάδες, που εμπλέκονται σε θέματα σχετικά με την
πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των
φυσικών και άλλων καταστροφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), εγγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο.
Περαιτέρω, με το άρθρο 10, ορίζονται περιοριστικώς
αναφερόμενοι λόγοι αποκλεισμού από την εγγραφή στο Μητρώο.

Άρθρο 11

Στο άρθρο 11, θεσμοθείται ο Περιφερειακός Συντονιστής Κρατικής
Αρωγής, ως ο μόνιμος σύνδεσμος της εκάστοτε πληγείσας
περιφερειακής ενότητας με την Επιτροπή Κρατικής Αρωγής του
άρθρου 8. Ο στόχος της θεσμοθέτησης είναι η διασφάλιση
ύπαρξης, εντός περιφερειακής ενότητας, ενός προσώπου, το οποίο
διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις και την εμπειρία, ώστε να
επικουρεί και να πληροφορεί τους πολίτες, μετά από την
εκδήλωση θεομηνιών για θέματα αρμοδιότητας της Περιφέρειας,
να συμβάλει στη διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων που
συναρτώνται με την κρατική αρωγή και να συντονίζει σε επίπεδο
Περιφέρειας, τηρουμένων των οριζομένων στον ν. 3852/2010, τα
θέματα σχετικά με τη διαδικασία εκτίμησης και καταγραφής των
ζημιών μετά από μία θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή.
Προκειμένου να εντοπίζονται τυχόν δυσχέρειες κατά τη
διαδικασία επιχορήγησης μετά από θεομηνία, αλλά και να
βελτιώνεται ο σχετικός μηχανισμός, ο Περιφερειακός Συντονιστής
Κρατικής Αρωγής συντάσσει ετήσια έκθεση την οποία παρουσιάζει
στην ειδική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για τον
απολογισμό πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 185 του ν. 3852/2010 και την κοινοποιεί στην
Επιτροπή του άρθρου 8.

Άρθρο 12

Με το άρθρο 12, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη σύσταση και το
έργο των επιτροπών κρατικής αρωγής, οι οποίες συνιστούν τις
αρμόδιες επιτροπές για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών
από θεομηνία σε επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, με σκοπό την επιχορήγηση ή
και την προκαταβολή για την αντιμετώπισή τους, οι οποίες
συστήνονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και
συγκροτούνται με τη συμμετοχή στελεχών εγγεγραμμένων στο
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Μητρώο του άρθρου 10 και με συγκεκριμένα κριτήρια ως προς την
επιλογή τους.
Άρθρο 13

Στο άρθρο 13 ορίζονται τα θέματα αποζημίωσης των μελών των
Επιτροπών Κρατικής Αρωγής. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι
αυξημένες ανάγκες του καταγραφικού και εκτιμητικού έργου, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις μεγάλης έκτασης ζημιών σε επιχειρήσεις
από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή ή γεωγραφικών
ιδιαιτεροτήτων των περιοχών που επλήγησαν από θεομηνία ή
άλλη φυσική καταστροφή δύναται, μετά από εισήγηση της
Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, να χορηγείται αποζημίωση στα
εγγραμμένα μέλη των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής στο Μητρώο
για το έργο τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν.
4354/2015 (Α΄ 176).

Άρθρο 14

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης των
διαδικασιών στον τομέα της κρατικής αρωγής που οδηγούν σε
επιτάχυνσή τους, θεσμοθετείται η δημιουργία ηλεκτρονικής
πλατφόρμας κρατικής αρωγής. Στην πλατφόρμα, τηρείται βάση
δεδομένων με επαρκείς και ακριβείς πληροφορίες για τις κάθε
είδους ενισχύσεις που έχουν δοθεί σε φυσικά και νομικά πρόσωπα
μετά από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή. Οι πληροφορίες
αυτές περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστο ανά δικαιούχο για τα φυσικά
πρόσωπα το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον Α.Φ.Μ. και
για τα νομικά πρόσωπα την επωνυμία, τον ΑΦΜ, καθώς και
τουλάχιστον το φυσικό φαινόμενο που προκάλεσε τη ζημία με την
ημερομηνία της εκδήλωσής του, τις περιοχές που αφορά, την
κοινή υπουργική απόφαση της οριοθέτησης των πληγεισών
περιοχών, το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης και το ποσό της
κρατικής αρωγής, καθώς και της προκαταβολής έναντι
επιχορήγησης μέχρι την οριστική εκκαθάριση αυτής.
Στο πλαίσιο της ανάγκης για ορθή και πλήρη καταγραφή των
στοιχείων και της ανάγκης ελέγχου της ορθότητας των στοιχείων,
προβλέπεται η τροφοδότηση της βάσης δεδομένων με στοιχεία
προερχόμενα από τις υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης και των
λοιπών φορέων που σχετίζονται με την κρατική αρωγή και
παρέχουν κάθε είδους χρηματική ενίσχυση, καθώς και
ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικοί σύμβουλοι.

Άρθρο 15

Στο άρθρο 15, προβλέπεται η σύσταση στη Γενική Γραμματεία
Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών Διεύθυνσης
Κρατικής Αρωγής. Στόχος της ρύθμισης είναι η εξασφάλιση της
υπηρεσιακής διαχείρισης όλων των ειδικών καθεστώτων στήριξης
των επιχειρήσεων, καθώς και η διοικητική υποστήριξη όλων των
θεμάτων της αξιολογούμενης ρύθμισης για την κρατική αρωγή. Για
λόγους συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν.
4622/2019 (Α’ 133), τα ειδικότερα θέματα ρυθμίζονται με
προεδρικό διάταγμα.
Στο άρθρο 16 καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα στελέχωσης της
νέας διεύθυνσης εντός του Υπουργείου Οικονομικών, με την
εξασφάλιση του αναγκαίου στελεχιακού δυναμικού, προκειμένου
ο νέος φορέας να είναι σε θέση να εκπληρώσει τα καθήκοντα που
του ανατίθενται προς υλοποίηση των σχετικών πολιτικών στον
τομέα της κρατικής αρωγής.

Άρθρο 16

12

Άρθρο 17

Στο πλαίσιο της ανάγκης ελέγχου ως προς την τήρηση των
προβλεπόμενων διαδικασιών και μεθόδων για την επιχορήγηση
των επιχειρήσεων, καθώς και ως προς την τήρηση των
προβλεπόμενων στον οδηγό αρχών δεοντολογίας και
συμπεριφοράς των μελών των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής,
καθορίζεται σχετική διαδικασία στο άρθρο 17. Ο έλεγχος
διενεργείται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες
ρητά καθορίζονται στη διάταξη από τη νεοσύστατη Διεύθυνση
Κρατικής Αρωγής ενώ, παράλληλα, για λόγους διασφάλισης της
δυνατότητας διασταύρωσης των στοιχείων, ορίζεται η υποχρέωση
των υπηρεσιών της Περιφέρειας να τηρούν για διάστημα
τουλάχιστον πέντε (5) ετών το σύνολο των φακέλων και
σχετιζόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών κάθε περίπτωσης
επιχορήγησης επιχείρησης. Με την ίδια στόχευση, οι υπηρεσίες
της περιφέρειας και τα μέλη των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής
οφείλουν να παρέχουν στην Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής κάθε
σχετική πληροφόρηση ή όποιο στοιχείο ζητηθεί.

Άρθρο 18

Στο άρθρο 18, τίθενται συγκεντρωτικά οι εξουσιοδοτικές διατάξεις
του Μέρους Β’.
Στο άρθρο 19 λαμβάνουν χώρα οι αναγκαίες νομοθετικές
παρεμβάσεις τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας, για λόγους ενότητας δικαίου και προς αποφυγή
θέσπισης αντιφατικών διατάξεων σε συνέχεια των προτεινόμενων
ρυθμίσεων της αξιολογούμενης ρύθμισης.
Στο άρθρο 20, ορίζεται πέραν μίας μεταβατικής περιόδου, μία
συνολική διαδικασία, προκειμένου η ελληνική διοίκηση να
προσαρμοσθεί στις νέες ρυθμίσεις της αξιολογούμενης ρύθμισης,
κυρίως μετά την κατάργηση της ανάγκης έκδοσης κοινών
υπουργικών αποφάσεων για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων
και τη συγκέντρωση των σχετικών αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο
Οικονομικών, προς απλοποίηση της διαδικασίας. Ορίζεται η
σύσταση με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ομάδων έργου
με αντικείμενο την εκτέλεση ενεργειών για την ομαλή και ασφαλή
μεταφορά των εκκρεμών φακέλων υποθέσεων, της σχετικής
αλληλογραφίας και του λοιπού αρχείου για την εφαρμογή των
οριζόμενων στο άρθρο 36 του ν. 2459/1997 (Α’ 17) στη Διεύθυνση
Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών. Έργο των ως άνω
Ομάδων Έργου είναι η εκτέλεση ενεργειών για την ομαδοποίηση,
ταξινόμηση και καταγραφή φακέλων των εκκρεμών υποθέσεων
και εντολών που εκκρεμούν σε υπηρεσίες και φορείς των
Υπουργείων Υποδομών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τη
συσχέτιση με τυχόν υπάρχοντα και σχετιζόμενα με αυτές εκκρεμή
έγγραφα του Τμήματος Γ- Ειδικών Χρηματοδοτήσεων του
Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και της εισερχόμενης
αλληλογραφίας με αποδέκτες τις υπηρεσίες αυτές, καθώς και κάθε
ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Παράλληλα, στο
άρθρο 20, περιλαμβάνονται οι μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες
αφορούν στη διατήρηση σε ισχύ των κανονιστικών πράξεων που
έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 36 του ν.
2459/1997 και οι οποίες παραμένουν σε ισχύ μέχρι την
τροποποίηση ή κατάργησή τους.
Με το άρθρο 21 καταργείται το άρθρο 36 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17),
του οποίου το ρυθμιστικό περιεχόμενο καθορίζεται πλέον από τις
διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης, καθώς και η υπ’ αρ. οικ.

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21
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3648/387/30.3.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως προς την
εκχώρηση αρμοδιοτήτων για το έργο «Επιχορήγηση επιχειρήσεων
που έχουν πληγεί από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός
σεισμών» κατά το άρθρο 36 του ν. 2459/1997 (Α΄17) (Β΄ 985).
Στο άρθρο 22 ρυθμίζονται τα θέματα έναρξης ισχύος της
αξιολογούμενης ρύθμισης. Ιδίως και προκειμένου να μην
διασαλευθεί η απρόσκοπτη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης
ένεκα των παρεμβάσεων που συντελούνται με τις προτεινόμενες
διατάξεις, μετατίθεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των άρθρων 6 έως
και 18 σε τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ για τα λοιπά άρθρα ορίζεται
άμεση έναρξη ισχύος.

Άρθρο 22

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙ
Α&
ΚΟΙΝΩΝΙΚ
ΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Χ

Χ

Χ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Χ

Χ

Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα
/
αποτελεσματικ
ότητα

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Αύξηση εσόδων
Μείωση
δαπανών
ΑΜΕΣ
Α
Ο
ΦΕ
ΛΗ
ΡΥ
Θ
ΜΙ
ΣΗ
Σ

Άλλο

ΕΜΜΕ
ΣΑ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη
μεταχείριση
πολιτών
Αυξημένη
αξιοπιστία /
διαφάνεια
θεσμών
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ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙ
ΩΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ

Βελτιωμένη
διαχείριση
κινδύνων

Χ

Χ

Χ

Άλλο
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Μέσω της θεσμοθέτησης ενιαίου κανονιστικού πλαισίου για την κρατική αρωγή ενισχύονται το κύρος και η
αξιοπιστία των θεσμών και εμπεδώνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την διοίκηση. Με τη διαμόρφωση
ενός συμπαγούς συστήματος χάραξης πολιτικής και υλοποίησής της στο πεδίο της κρατικής αρωγής,
αντιμετωπίζεται η ανάγκη για άμεση στήριξη και ενίσχυση επιχειρήσεων σε ειδικές έκτακτες συνθήκες, μετά
από μία θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή, το οποίο οδηγεί και στην εν γένει ενίσχυση της οικονομίας.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ
Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟ
ΓΗΣ ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ
Σ

Σχεδιασμό
ς/
προετοιμα
σία
Υποδομή /
εξοπλισμό
ς
Προσλήψε
ις /
κινητικότη
τα
Ενημέρωσ
η
εκπαίδευσ
η
εμπλεκομέ
νων

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ
ΜΟΣ

Χ

Χ

Χ

Χ

Άλλο
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ
Α&
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ

Στήριξη
και
λειτουργία
διαχείριση
ς

Χ
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ
Ο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ
Σ

Διαχείριση
αλλαγών
κατά την
εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχή
ς στη νέα
ρύθμιση

Χ

Άλλο
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Όσον αφορά στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου κρατικής αρωγής, προκύπτει πρόσθετο κόστος από
τη σύσταση του Ταμείου Κρατικής Αρωγής και την Αυτοτελή Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής. Ωστόσο, η
παρούσα πρωτοβουλία θα αποφέρει σημαντικές εξοικονομήσεις πόρων και ελάφρυνση των διοικητικών
βαρών, μέσω της ψηφιοποίησης των σχετικών διαδικασιών και της απλοποίησης της διαδικασίας
επιχορήγησης των επιχειρήσεων.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΙΝΔΥΝ
ΟΙ
ΡΥΘΜΙΣ
ΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙ
ΣΗ
ΚΙΝΔΥΝ
ΩΝ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ
ΜΟΣ

Αναγνώριση
/
εντοπισμός
κινδύνου
Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισ
ης κινδύνων
Άλλο

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝ
ΩΝ

Πιλοτική
εφαρμογή
Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ
Ο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ

κατά την
υλοποίηση
της
ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου αναμόρφωσης των μηχανισμών
κρατικής αρωγής.

Στ. Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρα 4, 5, 17, 28, 106 του Συντάγματος

25.

Ενωσιακό δίκαιο



Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)



Κανονισμός



Οδηγία



Απόφαση

Άρθρα 16, 17, 20 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της ΕΕ
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26.




Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
Συναρμόδια Υπουργεία –
αξιολογούμενης
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς
ρύθμισης
Άρθρο 18 παρ. Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών
1

Άρθρο 18 παρ. 2 Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών
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Αντικείμενο
συναρμοδιότητας
Καθορισμός και ρύθμιση
θεμάτων για την οργάνωση
και λειτουργία του Ταμείου
του άρθρου 9.
Καθορισμός των θεμάτων
σχετικά με τα προσόντα των
στελεχών που εγγράφονται
στο Μητρώο του άρθρου 10,
τη διαδικασία και τα αρμόδια
για την αξιολόγηση και
επιλογή των υποψήφιων
στελεχών όργανα, τον τρόπο
κατάρτισης και τήρησης του
Μητρώου,
τον
τρόπο
αποβολής μελών από το
Μητρώο, κάθε συναφές
διαδικαστικό θέμα τόσο για
την ένταξη των υποψηφίων
των
κατηγοριών
του
παρόντος
ή
άλλης
κατηγορίας στο Μητρώο όσο
και για τη λειτουργία και
οργάνωση του Μητρώου,
καθώς και κάθε άλλο θέμα
σχετικό με την εφαρμογή του
παρόντος.
Δυνατότητα
επέκτασης των κατηγοριών
των προσώπων που μπορούν
να
εγγράφονται
στο
Μητρώο.

Άρθρο 18 παρ. 3 Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ρύθμιση
ειδικότερων
Ανάπτυξης και Τροφίμων
θεμάτων σχετικά με τη
συγκρότηση των Επιτροπών
Κρατικής Αρωγής, το έργο και
τη λειτουργία τους.

Άρθρο 18 παρ. 4 Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών

Άρθρο 18 παρ. 5 Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών

Άρθρο 18 παρ. 7 Υπουργεία
Οικονομικών
Διακυβέρνησης

32.

και

Θέσπιση οδηγού αρχών
δεοντολογίας
και
συμπεριφοράς των μελών
των Επιτροπών του άρθρου
12.
Καθορισμός του ύψους, των
όρων, της διαδικασίας και
των
προϋποθέσεων
καταβολής της αποζημίωσης
του άρθρου 13.
Ψηφιακής Ρύθμιση
ειδικότερων
θεμάτων σχετικά με τη
διασύνδεση
της
πλατφόρμας,
την
εξειδίκευση των τεχνικών
λεπτομερειών
για
τη
λειτουργία του συστήματος
και κάθε άλλο τεχνικό θέμα,
τον τρόπο εισόδου στην
πλατφόρμα, τις τεχνικές
λεπτομέρειες
και
τα
ειδικότερα ζητήματα για την
υποβολή
της
αίτησης
ενίσχυσης πρώτης αρωγής
του άρθρου 6 και το
περιεχόμενο
αυτής,
ειδικότερα θέματα σχετικά
με την τροφοδότηση της
πλατφόρμας
με
κάθε
απαραίτητο
στοιχείο
αναφορικά με τον έλεγχο της
ορθότητας και το εύρος
κάλυψης τυχόν υφιστάμενου
ασφαλιστηρίου συμβολαίου,

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων
Εξουσιοδοτική
διάταξη
Άρθρο 7 παρ. 1

Είδος πράξης
Υπουργική
απόφαση

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία
Υπουργείο
Οικονομικών

19

Αντικείμενο
Καθορισμός
του
ύψους
της
επιχορήγησης,
η
διαδικασία και ο
τρόπος καταβολής
της, η αφαίρεση
τυχόν

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)

Άρθρο 7 παρ. 2

Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο
Οικονομικών

Άρθρο 7 παρ. 3

Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο
Οικονομικών

Άρθρου 7 παρ. 4 Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο
Οικονομικών

Άρθρο 18 παρ. 1 Κοινή
Υπουργική Υπουργεία
Απόφαση
Οικονομικών
Εσωτερικών
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προκαταβολής,
καθώς και κάθε
ειδικότερο
θέμα
σχετικό με την
παροχή
της
επιχορήγησης
Καθορισμών των
διαδικασιών
και
των
δικαιολογητικών
των επιχειρήσεων,
τα
οποία
διαβιβάζονται από
την Περιφέρεια στη
Διεύθυνση
Κρατικής Αρωγής,
καθώς και κάθε
άλλη λεπτομέρεια
για την εφαρμογή
των διατάξεων της
επιχορήγησης των
επιχειρήσεων του
άρθρου 2 και της
επιχορήγησης των
ασφαλισμένων.

Καθορισμός
του
ύψους
της
προκαταβολής της
επιχορήγησης και
κάθε άλλο θέμα
σχετικό με την
παροχή
της
προκαταβολής του
άρθρου 3.
Καθορισμός
του
ποσού της πρώτης
αρωγής,
η
καταληκτική
ημερομηνία
των
αιτήσεων,
η
διαδικασία και ο
τρόπος καταβολής
της και κάθε άλλο
θέμα σχετικό με την
εφαρμογή
του
άρθρου 6.
Καθορισμός
και θεμάτων σχετικά με
την οργάνωση και
λειτουργία
του
Ταμείου
του
άρθρου 9.

Άρθρο 18 παρ.2

Κοινή
Υπουργική Υπουργεία
Απόφαση
Οικονομικών
Εσωτερικών

18 παρ. 3

Κοινή
Υπουργική Υπουργεία
Απόφαση
Οικονομικών,
Εσωτερικών
Αγροτικής
Ανάπτυξης

18 παρ. 4

Κοινή
Υπουργική Υπουργεία
Απόφαση
Οικονομικών
Εσωτερικών
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Καθορισμός
και θεμάτων σχετικά με
τα προσόντα των
στελεχών
που
εγγράφονται στο
Μητρώο
του
άρθρου 10, τη
διαδικασία και τα
αρμόδια για την
αξιολόγηση
και
επιλογή
των
υποψήφιων
στελεχών όργανα,
τον
τρόπο
κατάρτισης
και
τήρησης
του
Μητρώου,
τον
τρόπο
αποβολής
μελών από το
Μητρώο,
κάθε
συναφές
διαδικαστικό θέμα
τόσο για την ένταξη
των
υποψηφίων
των
κατηγοριών
του παρόντος ή
άλλης κατηγορίας
στο Μητρώο όσο
και
για
τη
λειτουργία
και
οργάνωση
του
Μητρώου, καθώς
και άλλο θέμα
σχετικό με την
εφαρμογή
του
παρόντος.
Δυνατότητα
επέκταση
των
κατηγοριών
των
προσώπων
που
μπορούν
να
εγγράφονται στο
Μητρώο.
Ρύθμιση
κάθε
θέματος σχετικά με
και την τη συγκρότηση
των
Επιτροπών
Κρατικής Αρωγής,
το έργο και τη
λειτουργία τους.
Θέσπιση οδηγού
και αρχών
δεοντολογίας και
συμπεριφοράς των
μελών
των

Επιτροπών
του
άρθρου 12.
Καθορισμός
του
και ύψους, των όρων,
της διαδικασίας και
των προϋποθέσεων
καταβολής
της
αποζημίωσης του
άρθρου 13.
Ρύθμιση
ειδικότερων
θεμάτων σχετικά με
την τήρηση, την
επεξεργασία και τη
λειτουργία
της
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας
κρατικής αρωγής
του άρθρου 14 για
θεομηνίες
και
άλλες
φυσικές
καταστροφές, την
καταχώριση
των
στοιχείων
των
δικαιούχων στην
πλατφόρμα,
την
πρόσβαση
στη
βάση δεδομένων,
καθώς και την
καταχώρηση
και
τήρηση
συμπληρωματικών
στοιχείων.

18 παρ. 5

Κοινή
Υπουργική Υπουργεία
Απόφαση
Οικονομικών
Εσωτερικών

18 παρ. 6

Υπουργική
Απόφαση

18 παρ. 7

Κοινή
Υπουργική Υπουργεία
Ρύθμιση
Απόφαση
Οικονομικών
και ειδικότερων
Ψηφιακής
θεμάτων σχετικά με
Διακυβέρνησης
τη διασύνδεση της
πλατφόρμας, την
εξειδίκευση
των
τεχνικών
λεπτομερειών για
τη λειτουργία του
συστήματος
και
κάθε άλλο τεχνικό
θέμα, τον τρόπο
εισόδου
στην
πλατφόρμα,
τις
τεχνικές
λεπτομέρειες και τα
ειδικότερα
ζητήματα για την
υποβολή
της
αίτησης ενίσχυσης
πρώτης αρωγής του

Υπουργείο
Οικονομικών
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άρθρου 6 και το
περιεχόμενο αυτής,
ειδικότερα θέματα
σχετικά με την
τροφοδότηση της
πλατφόρμας
με
κάθε απαραίτητο
στοιχείο
αναφορικά με τον
έλεγχο
της
ορθότητας και το
εύρος
κάλυψης
τυχόν υφιστάμενου
ασφαλιστηρίου
συμβολαίου.

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας
33.

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου νομικού
προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;
Με το άρθρο 9 συστήνεται Ταμείο Κρατικής Αρωγής με τη μορφή νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.).
Με το άρθρο 15 συστήνεται Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής στο Υπουργείο
Οικονομικών.

34.

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης;
Προτείνεται η σύσταση του Ταμείου Κρατικής Αρωγής, ώστε να συντονιστεί
αποτελεσματικά η χρηματοδότηση προγραμμάτων στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων
από θεομηνίες και άλλες φυσικές καταστροφές, να διαμορφωθούν οι συνθήκες για
την κινητοποίηση της κοινωνίας και να εξασφαλιστεί η με αυστηρούς κανόνες
λογοδοσίας και διαφανείς κανόνες λειτουργίας διαχείριση των εισφορών ιδιωτών ή
ποσών που τυγχάνουν αχρεωστήτως καταβληθέντα από ενισχύσεις κρατικής αρωγής.
Η σύσταση της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής προτείνεται για την εξασφάλιση της
ανάγκης υπηρεσιακής διαχείρισης και της διοικητικής υποστήριξης όλων των θεμάτων
της αξιολογούμενης ρύθμισης για την κρατική αρωγή.

35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου
Το Ταμείο Κρατικής Αρωγής συστήνεται από την έναρξη ισχύος των διατάξεων.
Η έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής καθορίζεται από την έκδοση
του σχετικού προεδρικού διατάγματος.
Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ Χ

36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.
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Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
37.

Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή
Ταμείο Κρατικής Αρωγής
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου
Θα αναζητηθεί κατάλληλος χώρος

39.

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Θα ξεκινήσουν διαδικασίες για την προμήθεια και εξασφάλιση νέου εξοπλισμού.

40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου
Για το Ταμείο Κρατικής Αρωγής, η σύνθεση προβλέπεται στο άρθρο 9, ενώ ο
οργανισμός του θα καθοριστεί με προεδρικό διάταγμα.
Για την Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής η στελέχωση προβλέπεται στο άρθρο 16.
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