
ΠΡΟΣΘΗΚΗ —ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

του Υπουργείου Οικονομικών

στο σχέδιο νόμου

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

με τίτλο

«‘Ιδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων - Ενιαίο

πλαίσιο ρύθμισης για τους ψορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και

Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Επιδότηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης — θέρμανσης — Τροποποίηση άρθρου 178 ν.

4972/2022

1. Στο άρθρο 178 του ν. 4972/2022 (Α’ 181) τροποποιούνται α) η παρ. Ι αα) στο δεύτερο

εδάψιο με την προσθήκη της λέξης «άπαξ» και με την αντικατάσταση των λέξεων «και τους

εισαγωγείς καυσίμων» από τις λέξεις «τις εταιρείες κατόχους άδειας εμπορίας

πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α και τους κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου

θέρμανσης που πραγματοποιούν εισαγωγές», αβ) στο τρίτο εδάψιο, ως προς τον τρόπο

υπολογισμού του τελικού συνολικού ύψους της επιδότησης, β) στην παρ. 2 βα) με την

προσθήκη παραπομπής στην παρ. Ι και ββ) με τη διαγραψή της ψράσης «από τα διυλιστήρια

και τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων προς τα πρατήρια καυσίμων ή τους εισαγωγείς

καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες» και το άρθρο 178 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 178

Επιδότηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης -

Θέρμανσης

Ι. Επιδοτείται το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης - θέρμανσης, που διατίθεται

στην εσωτερική αγορά από την 14η.10.2022 έως την 31η.12.2022 από τον Κρατικό

Προϋπολογισμό. Το ύψος της εττιδότησης ανέρχεται σε είκοσι λεπτά (0,20) του ευρώ ανά

λίτρο, υπολογιζόμενο άπαξ επί της αξίας των τιμολογίων πώλησης προ Φ.Π.Α., που

εκδίδονται από τα διυλιστήρια, τις εταιρείες κατόχους άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών

προϊόντων κατηγορίας Α που εισάγουν πετρέλαιο θέρμανσης και τους κατόχους άδειας

πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που πραγματοποιούν εισαγωγές, ως δικαιούχους της

επιδότησης. Το τελικό συνολικό ύψος της επιδότησης υπολογίζεται επί των συνολικών

λίτρων καυσίμου που διατίθενται, σύμψωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3054/2002 (Α’ 230),

στην εσωτερική αγορά από τους ως άνω δικαιούχους της επιδότησης προς τα πρατήρια

καυσίμων, τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και τους τελικούς καταναλωτές.

2. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, ο

μηχανισμός εκκαθάρισης, βάσειτων ποσοτήτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης - θέρμανσης
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Αριθμ. 251/27/ 2022

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΙΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «‘Ιδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των
Επιχειρηματικών Πάρκων-Ενιαίο πλαίσιο ρύΟμισης για τους φορείς
Ο ργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών
Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»

Α. Από τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται μεταξύ άλλων
τα ακόλουθα:

1. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 178 του
ν.4972/2022 αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού του ύψους της επιδότησης
του κόστους του πετρελαίου εσωτερικής καύσης-θέρμανσης.

2. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε
επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων, λόγω της ενεργειακής κρίσης και
της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων. Η σχετική δαπάνη, μέχρι το ποσό
των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) ευρώ, Θα βαρύνει τον Κρατικό
προϋπολογισμό.

Προβλέπονται 1) φορολογικά και άλλα προνόμια για την εν λόγω
ενίσχυση, 11) κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων κατά την καταβολή της
(καταλογισμός ως αχρεωστήτως καταβληθέντος του σχετικού ποσού και
έντοκη επιστροφή του) και ΙΙΙ) παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση των
σχετικών λεπτομερειών με κ.υ.α.

3. Καταργείται η προϋπόθεση της έγκρισης της αρμόδιας Γενικής
Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την ολοκλήρωση της
παραχώρησης χρήσης του κλειστού γυμνασ’τηρίου καλαθοσφαίρισης του
Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας «Σπύρος Λούης», στην Ανώνυμη
Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

4. Διευρύνεται το Πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.
434/201 περί αμοιβών μελών συλλογικών οργάνων σε Περίπτωση
λειτουργίας τους εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που
καλύπτεται από υτιερωριακή απασχόληση.
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αναπτυξιακές προτεραιότητες της εθνικής οικονομίας, επιτρέπεται δε να
παρέχονται πειραματικές ειδικότητες ή ειδικότητες με πιλοτικό Πρόγραμμα για
την Ικανοποίηση εστιασμένων αναγκών ή την εφαρμογή καινοτομικών
μεθόδων,

- σι οδηγοί κατάρτισης για τις πειραματικές ειδικότητες τίθενται σε ισχύ
και πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα.

10. Επανακαθορίζεται η διαδικασία εκλογής των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
(ΙΙΒΕΑΑ) (άρθρο 73 παρ.όγ, του ν.4610/2019).

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1. Δαπάνη ποσού 60 εκατ. ευρώ κατά ανώτατο όριο, από τη χορήγηση
οικονομικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

2. Δαπάνη, από την ένταξη στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 21
του ν. 4354/2015 και της λειτουργίας συλλογικών οργάνων, των οποίων η
δαπάνη αποζημίωσης των μελών τους καλύπτεται από ιο Τ.Α.Α.. Σε επίπεδο
Γενικής Κυβέρνησης το αποτέλεσμα θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερο.

3. Ενδεχόμενη δαπάνη, από την καταβολή των προβλεπόμενων εξόδων
μετακίνησης στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού ‘Εργου για την Ειδική Αγωγή και
Ενταξιακή Εκπαίδευση που υπηρετεί σε όμορη Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης, στον οποίο ανατίθεται η παράλληλη άσκηση καθηκόντων
προέδρου της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διεπιστημονικής Αξιολόγησης
(Δ.Ε.Δ.Α.). Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από Πραγματικά γεγονότα.

4. Ενδεχόμενη αύξηση των εσόδων, από την έντοκη επιστροφή του ποσού
της ενίσχυσης των επιχειρήσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε περίπτωση
χαρακτηρισμού της ως αχρεωστήτως καταβληθείσας.

ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης

Ι. Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους ίδρυσης και λειτουργίας νέων
πειραματικών ειδικοτήτων στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε. Σ .Κ.),
σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις.

2. Απώλεια εσόδων από την πρόβλεψη ειδικού καθεστώτος κατά την
καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις γεωργικών
εκμεταλλεύσεων (αφορολόγητη, ακατάσχετη κ.λπ.).
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3. Αύξηση εσόδων του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), από την είσπραξη των προβλεπόμενων παραβόλων, για την
πιστοποίηση των οδηγών κατάρτισης για τις πειραματικές ειδικότητες που
εντάσσονται σε Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.).

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια
1013Ε1Α ΑΙΜΑ@Ο
1210.2022 21:14

Ιουλία Γ. Αρμάγου

4

ςο.

user
Highlight



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρΟρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου
«‘Ιδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών
Πάρκων - Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων
Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και
άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»

Από τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του Κρατικού προϋπολογισμού

Ι. Δαπάνη ποσού 60 εκατ. ευρώ Κατά ανώτατο όριο, από τη χορήγηση
οικονομικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

2. Δαπάνη, από την ένταξη στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 21
του ν. 4354/2015 και της λειτουργίας συλλογικών οργάνων, των οποίων η
δαπάνη αποζημίωσης των μελών τους καλύπτεται από το Τ.Α.Α.

3. Ενδεχόμενη δαπάνη, από την καταβολή των προβλεπόμενων εξόδων
μετακίνησης στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού ‘Εργου για την Ειδική Αγωγή και
Ενταξιακή Εκπαίδευση που υπηρετεί σε όμορη Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης, στον οποίο ανατίθεται η παράλληλη άσκηση καθηκόντων
προέδρου της Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστη μονικής Αξιολόγησης
(Δ.Ε.Δ.Α.). Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.

ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού Φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης

Ι. Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους ίδρυσης και λειτουργίας νέων
πειραματικών ειδικοτήτων στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.),
σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις.

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού και προϋπολογισμού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά
περίπτωση.
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2. Απώλεια εσόδων από τη πρόβλεψη ειδικού καθεστώτος κατά την
καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις γεωργικών
εκμεταλλεύσεων (αφορολόγητη, ακατάσχετη κ.λπ.).

Η ανωτέρω απώλεια Θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του
κρατικού και του προϋπολογισμού φορέων τη Γενικής Κυβέρνησης κατά
περίπτωση.

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ικυι:μ-’ ΝΤΚΙ -Ϊλ\[Γί’

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΕΟΙίΞΑΝ1Α
1210 2022 2200

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
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