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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας

με τίτλο

«Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδη μίας του κορωνοϊσύ ςονι-ι9 και την

προστασία της δημόσιας υγείας»

Άρθρο μόνο
Χορήγηση Οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους

1. Παρέχεται Οικονομική διευκόλυνση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε κάθε ψυσικό
πρόσωπο, που είναι ψορολογικός κάτοικος Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα
ψορολογικού έτους 2021 έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις
χιλιάδες (3.000) ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέλος συμψώνου συμβίωσης και επιπλέον κατά
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού και έως του ποσού
των σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ προς τον σκοπό συμβολής στην κάλυψη του
κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου
2022.

2. Για τους μήνεςτης Παρ. 1, η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στα συνολικά ακόλουθα ποσά:

α) εκατό (100) ευρώ με τη χρήση ψηψιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες
οχημάτων πλην μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιψέρειες
Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιψερειακή Ενότητα Νήσων
της Περιψέρειας Απικής, στην Περιψερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιψέρειας
Θεσσαλίας, στην Περιψερειακή Ενότητα Θάσου της Περιψέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιψερειακής Ενότητας ‘Εβρου της Περιψέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιψερειακής Ενότητας
Χαλκιδικής της Περιψέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορψώνεται σε
ογδόντα πέντε (85) ευρώ, εψόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

β) ογδόντα (80) ευρώ με τη χρήση ψηψιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες
οχημάτων πλην μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Το ανωτέρω ποσό διαμορψώνεται σε εξήντα πέντε (65) ευρώ, εψόσον ο δικαιούχος επιλέξει
κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

γ) εβδομήντα (70) ευρώ με τη χρήση ψηψιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους
ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιψέρειες Βορείου Αιγαίου,
Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιψερειακή Ενότητα Νήσων της Περιψέρειας
Αττικής, στην Περιψερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιψέρειας Θεσσαλίας, στην
Περιψερειακή Ενότητα Θάσου της Περιψέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη
νήσο Σαμοθράκη της Περιψερειακής Ενότητας ‘Εβρου της Περιψέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιψερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
της Περιψέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορψώνεται σε πενήντα πέντε
(55) ευρώ, εψόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
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5) εξήντα (60) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες
μοτοσυκλετών - μοτοτιοδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα ανωτέρω
ποσό διαμορφώνεται στα σαράντα πέντε (45) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση
σε τραπεζικό λογαριασμό.

3. Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα - μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο ψυσικό
πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επίτου οχήματος καιτης μοτοσυκλέτας - μοτοποδηλάτου πλήρη
κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης
(15έπ8). Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα -

μοτοποδήλατο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα, μοτοσυκλέτα - μοτοποδήλατο να
Είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασψαλισμένο και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη
κυ κλοψορίας.

4. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 2 πιστώνεται από την ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού
Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροψορίας Μονοπρόσωπη ΑΕ» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) μέσω ειδικής
εφαρμογής της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (8ον.8Γ ΕΨΠ) που
δημιουργείται από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., που εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, στον δικαιούχο:

α) σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό
ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του
ν. 4557/2018 (Α’ 139), αντίστοιχα, ή

β) σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του.

5. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση της ειδικής εφαρμογής,
καθώς καιτην οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από
κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την
εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο Θέμα που αφορά στην
ομαλή λειτουργία της εφαρμογής, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
καταχωρίζονται στην ανωτέρω εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω
επεξεργασίας αποκλειστικά για τον αναψερόμενο στην παρ. 1 σκοπό. Τα ανωτέρω δεδομένα
τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς για περίοδο δύο (2) ετών και στη συνέχεια
διαγράψονται.

6. 0 δικαιούχος, αΦότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του -

διαιτιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροψοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Χ5π), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.
4727/2020 (Α’ 184), εισέρχεται στην εψαρμογή και αιτείται είτε την έκδοση της ψηψιακής
χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του ανωτέρω χρηματικού ποσού σε αυτήν είτε την
πίστωση στον τραπεζικό του λογαριασμό. Ο αιτών συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα
στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον
αριθμό του κινητού τηλεφώνου και τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού
του. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων της παρ. 1, το πληροφοριακό
σύστημα της εφαρμογής διαλειτουργεί με τα απαραίτητα μητρώα και ιδίως με το
Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, για έλεγχο ιδιοκτησίας ιδιωτικής χρήσης οχήματος και μοτοσικλέτας, ασφάλισης και
πληρωμής τελών κυκλοφορίας. ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αίτηση, είτε για την
έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε για την πίστωση στον τραπεζικό του
λογαριασμό και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).



7.Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εΦαρμογής ορίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε., η οποία, ως
υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμψωνα με το ενωσιακό και
εθνικό δίκαιο και ιδίως, σύμψωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ 1 119) (Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία Δεδομένων Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

8. Η εν λόγω οικονομική Ενίσχυση Είναι αψορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια
του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται
σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή ειοψορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται με
βεβαιωμένα χρέη προς τη ψορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις
περιψέρειες, τα ασψαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα
εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού
χαρακτήρα.

9. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης του δικαιούχου και εψόσον πληρούνται οι ως άνω
προϋποθέσεις, διαβιβάζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της παρ. Ι στο πιστωτικό
ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό τα στοιχεία του δικαιούχου και, ιδίως, το όνομα, το
επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός κινητού τηλεψώνου, τα οποία
είναι απαραίτητα για την έκδοση της ψηψιακής χρεωστικής κάρτας, καθώς και ο αριθμός του
τραπεζικού του λογαριασμού.

1Ο.Η ψηψιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοττοιημένη έως την 31η102022, μετά την
πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται
άμεσα να την ατιενεργοποιήσει. Εναπομείναν υπόλοιπο αυτού επιοτρέψεται στο Ελληνικό
Δημόσιο και αποκλείεται η περαιτέρω αναζήτησή του από τον δικαιούχο.

11.Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, δύναται να
χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς καυσίμων
και δεν είναι εψικτή οποιαδήποτε μεταψορά σε τρίτο πρόσωπο, εκτός των ανωτέρω ή η
ανάληψή του.

12.Γιατην εξυπηρέτηση του σκοπού της παρ. Ι καιτην εψαρμογή του παρόντος, η ΚτΠ Μ.Α.Ε.
επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
κατόπιν ενίσχυσης των σχετικών πιστώσεων του Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης από
τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του
Υπουργείου Οικονομικών.

13.Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Ψηψιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της
ειδικής εψαρμογής της παρ. 4, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία αυτής, οι
απαραίτητες διαλειτουργικότητες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή
του παρόντος.



Αθήνα 29.6.2022
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ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Γ τροπολογία

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο

Ι «ΡυΟμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδη μίας του κορωνοϊσύ ςονιο-19 και την προστασία

της δημόσιας υγείας»

Επισπεύδοντα Υπουργεία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας:

Γραφείο Υπουργού Οικονομικών, τηλ. 210 333 2000, θ-ιιΊΙ:

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

Επι.λέξατε από τον παρακάτω κατάλονο τον τομέα ή τους τομείς νομοιέτησης
στου ς οποίου ς αφορούν ο &1σικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύϋμισης:

ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)
2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3 Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟίΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

/



Α. Αιτιολογική έκθεση

Η ιιταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Με την αξιολσγσύμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται η υψηλή τιμή των καυσίμων που

επιβάρυνε ιδιαιτέρως νοικοκυριά και επαγγελματίες, και ακόμη περισσότερο

εκείνους σι οποίοι με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα δεν δύνανται να
καταβάλλουν μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός τους για αγορά

καυσίμων.

Με την αύξηση των όριων του δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος που

προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού

(σύζυγος/μέλος του συμ4ώνου συμβίωσής/εξαρτώμενα τέκνα) διευρύνεται σ

αριθμός των δικαιούχων, ενώ η δυνατότητα επιλογής της χρήσης ψηψιακής
χρεωστικής κάρτας διασφαλίζει επιδότηση με μεγαλύτερο ποσό ενισχύοντας τη

διαψάνεια καιτην αποδοτικότητατου μέτρου.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του έτους 2022 και

την συνεπακόλουθη και συνεχιζόμενη ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους,

η υψηλή τιμή των καυσίμων επιβάρυνε ιδιαιτέρως νοικοκυριά και επαγγελματίες,

και ακόμη περισσότερο εκείνους οι οποίοι με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα δεν

δύνανται να καταβάλλουν μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός τους

για αγορά καυσίμων.

Προκειμένου να αποψευχθούν σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές

προεκτάσεις, με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η περαιτέρω Ενίσχυση των
δικαιούχων της ειτιδότησης με την κάλυψη ποσοστού της αύξησης της τιμής των
καυσίμων κίνησης, προς την κατεύθυνση της ομαλοποίησης της καθημερινότητας

των πολιτών και της συμβολής στη διατήρηση του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Η προτεινόμενη διάταξη αψορά σε ψυσικά πρόσωπα.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης



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

Άρθρο 81 ν. 4916/2022 (Α’ 65)

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιοτεί στο πλαίσιο της υιστάμενης νομοθεσίας

1) με αλλαγή Η αξιολογούμενη ρύθμιση επιψέρει τροποποίηση του
προεδρικού υψιστάμενου νομικού πλαισίου η οποία είναι εψικτή
διατάγματος, μόνο με νομοθετική ρύθμιση.
υπουργικης
απόψασης ή άλλης
κανονιστικής
πράξης;

ΙΙ) με αλλαγή
διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομ
, Η προτεινομενη ρυθμιση δεν θα μπορουσε να εισαχθει με
ενηςτης
δυνατότητας νέας αλλαγη διοικητικης πρακτικης, συμπεριλαμβανομενης της

ερμηνευτικής δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της

προσέγγισης της υψιστάμενης νομοθεσίας καθώς απαιτεί νομοθετική
υψιστάμενης ρύθμιση.
νομοθεσίας;

ΙΙΙ) με διάθεση
περισσότερων Η ρύθμιση του ζητήματος δεν είναι δυνατή με διάθεση
ανθρώπινων και περισσότερων ανθρώπινων πόρων.
υλικών πόρων;

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ Π οι Χ
6

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

ΙΙ) σε όργανα της ΕΕ:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

_____________________________________________________



Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

‘ επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

Ι

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Η οικονομική στήριξη νοικοκυριών και

επαγγελματιών και, ακόμη περισσότερο,

εκεινών οι οποίοι λόγω χαμηλών και μεσαίων

εισοδημάτων δεν δύνανται να καταβάλλουν

. μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου
ι) βραχυπροθεσμοι:

εισοδηματος τους για αγορα καυσιμων για

τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο

του έτους 2022.

Στήριξη του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας

έναντι των επιπτώσεων της ενεργειακής
ί) μακροπρόθεσμοι:

κρισης και προωθηση της ψηψιοποιησης του

κράτους.

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

Οικονομική /Δημοσιονομική / Φορολονική πολιτική:

Δεν είναι εψικτή η ποσοτικοιτοίηση των επιπτώσεων από την εψαρμογή της εν λόγω διάταξης.

Ψηψιακή διακυβέρνηση

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

________

ΑΜΕΣΗ Π ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοιτοιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
και της ΕΛΣΤΑΤ (ιρ://ννινι.5ιΙ5ιΙ5.Γ/).



Η Οικονομική Ενίσχυση πιστώνεται από την ανώνυμη

εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της

1) Εάν είναι άμεση, Πληροψορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε».(ΚτΠ Μ.Α.Ε.) μέσω

εξηγήστε: ειδικής εψαρμογής της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της

Δημόσιας Διοίκησης (ΒονΓ ΕΨΠ) που δημιουργείται

από την ΚτΠ Μ.Α.Ε.

ΙΙ) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
11. ψη4ιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑΙ ΙΙ Οχι Ι

Εξηγήστε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ ί ΟΧΙ Γ3

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού

. συστήματος; ΝΑΙ ί Οχι 1

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο

του έτους 2022 και την συνεπακόλουθη και συνεχιζόμενη

ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους, η υψηλή τιμή των

καυσίμων επιβάρυνε ιδιαιτέρως νοικοκυριά και

επαγγελματίες, και ακόμη περισσότερο εκείνους οι οποίοι με

χαμηλά και μεσαία εισοδήματα δεν δύνανται να καταβάλλουν

μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός τους για

αγορά καυσίμων.

Προκειμένου να αποψευχθούν σημαντικές οικονομικές και

κοινωνικές προεκτάσεις, με την προτεινόμενη ρύθμιση

επιδιώκεται η περαιτέρω ενίσχυση των δικαιούχων της

επιδότησης με την κάλυψη ποσοστού της αύξησης της τιμής

των καυσίμων κίνησης, προς την κατεύθυνση της

Άρρο

Άρθρο μόνο

Στόχος



Β. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένη.

Γ. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένη.

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΟΦΕΔΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

Άλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών

Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαφάνεια θεσμών

ομαλοποίησης της καθημερινότητας των πολιτών και της

συμβολής στη διατήρηση του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Με την αύξηση των όριων του δηλωθέντος οικογενειακού

εισοδήματος που προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000)

ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού (σύζυγος/μέλος του

συμψώνου συμβίωσής/εξαρτώμενα τέκνα) διευρύνεται ο

αριθμός των δικαιούχων ενώ η δυνατότητα επιλογής της

χρήσης ψηψιακής χρεωστικής κάρτας διασψαλίζει ετυδότηση

με μεγαλύτερο ποσό ενισχύοντας τη διαψάνεια και την

αποδοτικότητα του μέτρου.

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟίΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΑΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΑΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα / Χ Χ Χ

αποτελεσματικότητα

ΕΜΜΕΣΑ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
Χ Χ

πολιτών

Χ Χ



Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις Παρέχεται Οικονομική διευκόλυνση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε κάθε
ψυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, υπό τις προϋποθέσεις των Παρ. 1, 2
και 3, προς τον σκοπό συμβολής στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών
Ιουλίου, Αυγούοτου και Σεπτεμβρίου 2022 με εψαρμογή ψηψιακών διαδικασιών.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΦΥΣΙΚΟ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδιασμός /
: προετοιμασία

Υποδομη /
εξοπλισμός

ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΛΡΜΟΓΗΣ
Πρσσληψεις /

ΤΗΣ
κινητικοτητει

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Ενημερωση!
εκπαιδευση

εμπλεκομενων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αλλο

Στηριξη και
λειτουργια
διαχειρισης

Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλαγών κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ την εκτέλεση
&ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
Κοστος

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
συμμετοχης

στη νεα
ρυθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Οπως προκύπτει από την’Εκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.



20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΛΑΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

_____________ _______________ _____________ ______________ ________________

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

_________ _____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ______________

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εφαρμογή

Ανάδειξη καλών
πρακτικών Κατά
την υλοποίηση

ΜΕΙΩΣΗ της ρύθμισης

______________

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δεν αναμένονται κίνδυνοι από την εψαρμογή των αξιολογούμενων ρυθμίσεων, τουναίον με τις
αξιολογούμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζεται η αύξηση του κόστους των καυσίμων Κίνησης.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.



Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρο 5 Σ.

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

Π (συμττεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία

Π
Απόψαση

26 Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Π

Στοιχεία &όασικό περιεχόμενο απόφασης



Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία &όασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου
Π Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Π Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
π διεθνή δικαστήρια ή

διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση —συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύιμισης Υφιστάμενες διατάξεις

Με τις αξιολογσύμενες ρυθμίσεις δεν

επέρχεται τροποποίηση ισχυουσών

διατάξεων.

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύιμισης
Καταργούμενες διατάξεις

που προόλέπουν κατάργηση

Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν

επέρχεται κατάργηση ισχυουσών

διατάξεων.



Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης

ρύθμισης

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Άρθρο μόνο
παρ. 13

Κοινή
υπουργική
απόψαση

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή

υπηρεσία

Αντικείμενο

Καθορισμός του
χρόνου έναρξης της
παραγωγικής
λειτουργίας της
ειδικής εψαρμογής
της Παρ. 4, των
τεχνικών και
οργανωτικών
μέτρων για τη
λειτουργία αυτής,
των απαραίτητων
διαλε ιτου ργικοτήτων
και κάθε άλλης
αναγκαίας
λεπτομέρειας για
την εψαρμογή του
παρόντος.

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προιεσμία)

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ψορέων

Συναρμόδια Υπουργεία —

Συναρμόδιες υπηρεσίες / ψορείς
Αντικείμενο συναρμοδιότητας

Οικονο μικών Ενίσχυση ψυ σικών προσώπων
Άρθρο μόνο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ελεύθερων επαγγελματιών

Υποδομών και Μεταψορών με σκοπό την αντιμετώπιση της
Ψηψιακής Διακυβέρνησης αύξησης κόστους καυσίμων

κίνησης, προς τον σκοπό
συμβολής στην κάλυψη του
κόστους κατανάλωσης καυσίμων
κίνησης των μηνών Ιουλίου,
Αυγούστου και Σεπτεμβρίου
2022.

32. ‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Είδος
πράξης

Υπουργείο
Οικονομικών

15.



Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας

Γιατί τιροτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν σι
34. υ4ιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης

ρύθμισης;

35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

‘Εχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναψορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

36.
Εάν ΝΑΙ, να εττισυναψθεί ηλεκτρονικά.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορψή

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

39. Διασψάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;

Δεν προβλέπεται.



Αθήνα 29.6.2022
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ΓΕΝΚΟ ΛΟΓΊΣΤΗΡΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμ. 178 / 18 / 2022
ΕΚΘΕΣΗ

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοΙού ΟΙΒ-19 και την
προστασία της δημόσιας υγείας»

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται μεταξύ άλλων
τα ακόλουθα:
Χ.α. Παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι
Ελλάδας, οικονομική διευκόλυνση προς τον σκοπό συμβολής στην κάλυψη
του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου
και Σεπτεμβρίου 2022, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
β. Το συνολικό ποσό της οικονομικής διευκόλυνσης κυμαίνεται από 4
έως 100 ευρώ αναλόγως του οχήματος και του τόπου κατοικίας του δικαιούχου
καθώς και του τρόπου καταβολής της (ψηφιακή κάρτα ή κατάθεση σε
τραπεζικό λογαριασμό).
γ. Ορίζεται ότι η ως άνω οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη,
ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και δεν
υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
δ. Με κ.υ.α. καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας
της σχετικής ειδικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (ον.ε ΕΨΠ), τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία
αυτής, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.

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

Ι. Επί του Κρατικού τιρουτιολογισμού:

Δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος, από την παροχή σε φυσικά
πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, οικονομικής διευκόλυνσης
προς τον σκοπό συμβολής στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων
κίνησης των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022, το ύψος της
οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.



ΙΙ. Επί του Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης:

Απώλεια εσόδων για το τρέχον οικονομικό έτος εξαιτίας του ορισμού
της οικονομικής διευκόλυνσης, προς Τον σκοπό συμβολής στην κάλυψη του
κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης, ως αφορολόγητης, ανεκχώρητης και
ακατάσχετης στα χέρια του Δημοσίου, Το ύψος της οποίας εξαρτάται από
πραγματικά γεγονότα.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΕΙΑ ΑΙΜΑΟΟ
29.06.2022 18:34

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοϊσύ ονιΒ-ι9 και την προστασία της δημόσιας υγείας»

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

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού:

Δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος, από την παροχή σε φυσικά
πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, οικονομικής διευκόλυνσης
προς τον σκοπό συμβολής στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων
κίνησης των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022, το ύψος της
οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και θα αντιμετωπίζεται από τις
πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

ΙΙ. Επί του Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης:

Απώλεια εσόδων για το τρέχον οικονομικό έτος εξαιτίας του ορισμού της
οικονομικής διευκόλυνσης, προς τον σκοπό συμβολής στην κάλυψη του
κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης, ως αφορολόγητης, ανεκχώρητης και
ακατάσχετης στα χέρια του Δημοσίου, το ύψος της οποίας εξαρτάται από
πραγματικά γεγονότα και Θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του
Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
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