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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι
Εψαρμοστικά μέτρα για την επιβολή της Προσωρινής Συνεισψοράς Αλληλεγγύης του

άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854

1. Θεσπίζεται έκτακτη Προσωρινή Συνεισψορά Αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.) για το ψορολογικό έτος

2022, σύμψωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854 του Συμβουλίου της

όης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με παρέμβαση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των

υψηλών τιμών ενέργειας (1 261).

2. Υπόχρεοι για την καταβολή της συνεισψοράς της παρ. Ι είναι εταιρείες, νομικά πρόσωπα

ή νομικές οντότητες, και μόνιμες εγκαταστάσεις, κατά την έννοια των άρθρων 2 και ό του

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), οι οποίοι Είναι ψορολογικοί

κάτοικοι Ελλάδας και των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα για το ψορολογικό έτος 2022

προέρχονται, κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον, από οικονομικές

δραστηριότητες στους Τομείς της εξόρυξης λιθάνθρακα και λιγνίτη, της άντλησης αργού

πετρελαίου και ψυσικού αερίου, της παραγωγής προϊόντων οπτανθρακοποίησης και

διύλισης πετρελαίου, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) 1893/2006 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2Οής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της

στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων ΝΑΕ—αναθεώρηση 2 και για

την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) 3037/90του Συμβουλίου Και ορισμένων κανονισμών

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (1 393). Το πρώτο

εδάψιο εψαρμόζεται εψόσον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθαρίοτων εσόδων

της εταιρείας, νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ή της μόνιμης εγκατάστασης

προέρχεται από τις εξής οικονομικές δραστηριότητες, κατά ομάδα ΝΑςΕ:

α) 05.1 εξόρυξη λιθάνθρακα,

β) 05.2 εξόρυξη λιγνίτη,

γ) 06.1 άντληση αργού πετρελαίου,

δ) 06.2 άντληση ψυσικού αερίου,

ε) 19.1 παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης),

στ) 19.2 παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου.

Ως ακαθάριστα έσοδα για την εψαρμογή της παρούσας θεωρούνται τα ακαθάριστα έσοδα,

όπως αυτά δηλώνονται από τους υπόχρεους της παρούσας στη δήλωση ψορολογίας

εισοδήματος ψορολογικού έτους 2022, σύμψωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

3. Η Προσωρινή Συνεισψορά Αλληλεγγύης έχει επείγοντα, προσωρινό και έκτακτο χαρακτήρα

και επιβάλλεται επί των πλεοναζόντων κερδών κατά το ψορολογικό έτος 2022 των υπόχρεων,

της παρ. 2, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 4.



4. Τα πλεονάζοντα κέρδη για την επιβολή της Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης

ισούνται με τη Θετική διαφορά μεταξύ των ψορολογητέων κερδών φορολογικού έτους 2022

του υπόχρεου και του εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) του ποσού αναψοράς του δεύτερου

εδαίου. Το ποσό αναφοράς ισούται με το ένα τέταρτο (1/4) του αθροίσματος των

ψορολογητέων κερδών ή ζημιών των ψορολογικών ετών 2018 έως και 2021 και όταν αυτό

είναι αρνητικό, Θεωρείται μηδενικό.

Σε περίπτωση που ο υπόχρεοςτης παρ. 2 συστάθηκε ή διεξάγει εργασίες μετάτο ψορολογικό

έτος 2018, το ποσό αναψοράς προσαρμόζεται αναλόγως των ετών λειτουργίας του.

‘Οταν μια συγχώνευση, διάσπαση, ή μερική εισψορά περιουσιακών στοιχείων έχει ως άμεσο

αποτέλεσμα την αύξηση ή τη μείωση της διαφοράς του πρώτου εδαψίου, η βάση επιβολής

της συνεισφοράς διορθώνεται αναλόγως. Σε περίπτωση απόσχισης κλάδου, για το ποσό

αναφοράς του δεύτερου εδαψίου, λαμβάνονται υπόψη τα ψορολογητέα κέρδη ή οι ζημιές

που αφορούν στον κλάδο αυτό.

Ως ψορολογητέα κέρδη ή ζημιές για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου νοούνται τα

ψορολογητέα κέρδη ή ζημιές του υπόχρεου της παρ. 2, που λαμβάνονται υπόψη για την

επιβολή του φόρου εισοδήματος.

5. Ο εψαρμοστέος συντελεστής ορίζεται σε τριάντα τρία τοις εκατό (33 %).
6. Κατ’ εφαρμογή των παρ. 3 έως και 5, η Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.)

υπολογίζεται. ως εξής:

Π.Σ.Α. = [Φορολογητέα κέρδη φορολογικού έτους 2022 — (120% (1/4 χ (ψορολογητέα κέρδη

ή ζημίες φορολογικών ετών 2018 + 2019 ± 2020 + 2021))) Χ 33%.

7. Για την επιβολή της συνεισφοράς, ο υπόχρεος της παρ. 2 υποβάλλει ηλεκτρονικά δήλωση

στη Φορολογική Διοίκηση έωςτην Τελευταία εργάσιμη γιατι.ς δημόσιες υπηρεσίες ημέρατου

Ιουνίου 2023. Η Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης καταβάλλεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή

του πρώτου εδαψίου της παρ. 77 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η

προθεσμία και η άσκηση προσφυγής κατά του προσδιορισμού της συνεισφοράς δεν

αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης.

8. Για την υποβολή και. τον έλεγχο της δήλωσης, τον προσδιορισμό της συνεισφοράς και την

κοινοποίησή της στον υττόχρεο, την είσπραξη και την επιστροφή αχρεωστήτως

καταβληθέντων ποσών εφαρμόζεται ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’

206). Για την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για τον προσδιορισμό και την

είσπραξη της εισψοράς, καθώς και της αξίωσης του υπόχρεου για επιστροψή τυχόν

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, όπως και για τις κυρώσεις οε περίπτωση μη υποβολής

ή εκπρόθεσμης ή ανακριβούς υποβολής της δήλωσης του πρώτου εδαψίου,

συμπεριλαμβανομένων των τόκων εκπρόθεομης καταβολής, εφαρμόζονται αναλόγως σι

διατάξεις που ισχύουν για τον ψόρο εισοδήματος.

9. Τα έσοδα από την Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης εισπράπονται ως δημόσια έσοδα

που χρησιμοποιούνται για να καλυφθούν δαπάνες στήριξης των νοικοκυριών για τον

μετριασμό των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Προς τούτο εγγράφονται ισόποσες

πιστώσεις, στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου 2910601001 «Πιοτώσεις για δαπάνες

εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων» του ειδικού φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές

Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών, σύμψωνα με το άρθρο 74 του ν. 4270/2014

(Α’ 143).
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10. Οι υπόχρεοι της παρ. 2 δύνανται, κατά τον προσδιορισμό των ψορολογητέων κερδών για

σκοπούς επιβολής Φόρου εισοδήματος, να εκπίπτουν το ποσό της συνεισψοράς του

παρόντος, ως δαπάνη, σύμψωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

11. Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Διοικητή

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύναται να καθορίζονται ο τύπος και το

περιεχόμενο της δήλωσης της παρ. 7, καθώς και κάθε διαδικαστική λεπτομέρεια για τον

προσδιορισμό και την είσπραξη της συνεισΦοράς και για την εΦαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 2

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τον Κρατικό προϋπολογισμό με σκοπό την κάλυψη

μέρους του αυξημένου κόστους των νοικοκυριών λόγω της σημαντικής αύξησης του

δείκτη τιμών καταναλωτή

1. Παρέχεται οικονομική Ενίσχυση για τους μήνες Φεβρουάριο 2023 έως και Ιούλιο 2023,

από τον κρατικό προϋπολογισμό, σε νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2, με

σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγορών ιδίως ειδών διατροΦής, λόγω της

σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή.

2. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι Φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας

ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμΦωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα. Ειδικά,

για τους έγγαμσυς ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμΦωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι

ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης ψορολογίας εισοδήματος, κατά το άρθρο 67 του

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) ή ο ένας εκ των δύο σε περίπτωση

υποβολής χωριστής δήλωσης.

Τα Φυσικά πρόσωπα δικαιούνται της ενίσχυσης, εψόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους κατά το Φορολογικό έτος 2021,

ανεξάρτητα απότην πηγή προέλευσήςτου, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως δεκαέξι

χιλιάδες (16.000) ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει

και Είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη

του συμψώνου συμβίωσης που υποβάλλουν χωριστή Φορολογική δήλωση βάσειτης υποπερ.

ββ’ της περ. οτ’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ή τους

έγγαμους που υποβάλλουν Φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67

του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ή τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμΦωνο
συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή ψορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο

προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο

εξαρτώμενο μέλος και Φιλοξενού μενο μέλος του νο ικοκυριού. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια

το εισόδημα του πρώτου εδαΦίου ανέρχεται έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ, το

οποίο προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο

εξαρτώμενο μέλος και ψιλοξενούμενο μέλος, μετά το Πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό

οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από

τον Φόρο εισοδήματος.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων,

άλλων εξαρτώμενων μελών και Φιλοξενούμενων μελών, καθώς και των εισοδηματικών

κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών

Προσώπων του Φορολογικού έτους 2021, όπως έχει διαμορψωθεί κατά την 31η Δεκεμβρίου

2022. Αν σι σύζυγοι ή τα μέρη συμψώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή δήλωση,
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λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο (2)

δηλώσεων.

β) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη

διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.1.Α. του έτους 2022, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους

συμΦώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος,

τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση Φορολογίας εισοδήματος του Φορολογικού έτους

2021, να μην υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για τους

άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των

τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμψώνου συμβίωσης και

τις μονογονεΙκές οικογένειες.

Εξαιρούνται από τη χορήγηση της ενίσχυσης:

α) Τα ψυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος

Φυσικών Προσώπων ψορολογικού έτους 2021 ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το

άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

β) Τα Φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών

Προσώπων ψορολογικού έτους 2021 ότι Φιλοξενούνται.

γ) Τα Φυσικά Πρόσωπα που εμπίπτουν στον Φόρο πολυτελούς διαβίωσης γιατο Φορολογικό

έτος 2021.

δ) Οι ψορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής.

ε) Τα Φυσικά Πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλλει τη δήλωση Φορολογίας εισοδήματος

ψορολογικού έτους 2021 έως και την 31η.12.2022.

3. Η ενίσχυση χορηγείται σε επίπεδο νοικοκυριού. Ως μέλη του νοικοκυριού θεωρούνται οι

σύζυγοι ή μέλη με σύμψωνο συμβίωσης, τα εξαρτώμενα τέκνα αυτών, τα λοιπά εξαρτώμενα

μέλη και τα Φιλοξενούμενα μέλη.

4. Το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του

μηνιαίου ύψουςαγορώνπου καθορίζεται στο δεύτερο εδάψιο. Το μηνιαίο ύψοςτων αγορών,

επί του οποίου χορηγείται ενίσχυση δέκα τοις εκατό (10%), ανέρχεται σε διακόσια είκοσι

(220) ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, αυξανόμενο κατά εκατό (100) ευρώ για κάθε

επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και έως χίλια (1000) ευρώ αγορών.

5. Η Οικονομική ενίσχυση της παρ. 4 πιστώνεται από την ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού

Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροψορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) μέσω ειδικής

εψαρμογής της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (8ον. ΕΨΠ) που

δημιουργείται από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., στον δικαιούχο:

α) σε ψηψιακή 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.

6. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει την πίοτωση του ποσού της ενίσχυσης στην

ψηψιακή χρεωστική κάρτα, η ενίσχυση πιστώνεται μηνιαίως σε αυτήν και μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για αγορά αγαθών κάθε είδους σε καταστήματα ή λαϊκές αγορές που

δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροψίμων, όπως αυτά εξειδικεύονται με την

απόψαση της παρ. 15.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξειτην πίοτωση σε τραπεζικό λογαριασμό, τα ποσά που

καταβάλλονται ανέρχονται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του αρχικά προσδιοριζόμενου



ποσού της ενίσχυσης, το ΟΠΟίΟ υπολογίζεται σύμψωνα με την παρ. 4, καταβάλλονται ανά

τρίμηνο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς.

7. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. αναλαμβάνει τον Τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση της ειδικής εψαρμογής,

καθώς και.την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από

κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την

εμπιοτευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο Θέμα που αψορά στην

ομαλή λειτουργία της εψαρμογής, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που

καταχωρίζονται στην εψαρμογή της παρούσας, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν

περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της παρ. 1. Τα ανωτέρω δεδομένα

τηρούνται για τους σκοπούς της παρούσας, για περίοδο δύο (2) ετών, και στη συνέχεια

δ ιαγράψονται.

8. 0 δικαιούχος της παρ. 2, αψού αυθεντικοποιηθείμε τους προσωπικούς κωδικούς του -

διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροψοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

του Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης (Χί5π), σύμψωνα 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 ενημερώνει τα στοιχεία

επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό του

κινητού τηλεψώνου και τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του σε

περίπτωση επιλογής της πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης σε τραπεζικό λογαριασμό. Η

επιβεβαίωση ότι ο αιτών είναι δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώνεται,

πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλε ιτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας

Πληροψοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των

προϋποθέσεων των παρ. 2 και 3, το πληροψοριακό σύστημα της εψαρμογής διαλειτουργεί

με τα απαραίτητα μητρώα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας

Πληροψοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και ιδίως με το Φορολογικό Μητρώο. Ο

δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αίτηση, είτε για την έκδοση της ψηψιακής χρεωστικής

κάρτας είτε για την πίστωση στον τραπεζικό του λογαριασμό και οτα Κέντρα Εξυπηρέτησης

Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

9. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εψαρμογής ορίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε., η οποία, ως

υπεύθυνη επεξεργασίας, διασψαλίζει 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).

10. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 4 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 εισψορά, 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.

11. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης του δικαιούχου της παρ. 2 και εψόσον πληρούνται οι

προϋποθέσεις των παρ. 3 έως και 8, διαβιβάζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της



παρ. 1 στο πιοτωτικό 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 χρεωοτικής κάρτας,

καθώς και ο αριθμός του τραπεζικού του λογαριασμού.

12. Η ψηψιακή χρεωοτική κάρτα του δικαιούχου της παρ. 2 παραμένει ενεργοποιημένη έως

την 31η.8.2023, μετά την πάροδο της οποίας Το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιοτωτικός

οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει. Εναπομείναν υπόλοιπο του

χρηματικού ποσού της οικονομικής ενίσχυσης επιστρέψεται στο Ελληνικό Δημόσιο και

αποκλείεται η περαιτέρω αναζήτησή του από τον δικαιούχο.

13. Δεν είναι δυνατή α) οποιαδήποτε μεταψορά σε Τρίτο πρόσωπο του χρηματικού ποσού

που πιστώνεται στη χρεωοτική κάρτα, ή β) η ανάληψή του.

14. Για την 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.

15. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και

Ψηψιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο χρόνος της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής

εψαρμογής της παρ. 5, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της, οι

απαραίτητες διαλειτουργικότητες, τα καταστήματα και σι λαϊκές αγορές όπου

χρησιμοποιείται η ψηψιακή κάρτα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή

του παρόντος.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕπΕιΩΝ ΡΥΘΜ1ΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ειτισπεύδον Υπουργείο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1-κ

Στοιχεία επικοινωνίας: Γεωργία Μπέη, Γραψείο Υπουργού Οικονομικών (οδός Νίκης 5-7, Τ.Κ. 105

63, τηλ. 210 3332621, 210 3332647, ηλ. ταχ.: 5Γοεθ ιΊππ. ) / Γραψείο Υψυπουργού

Οικονομικών (οδός Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ.101 84, τηλ. 210 3375718, ηλ. ταχ.:

Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (οδός Πανεπιστημίου 37,

Τ.Κ. 105 64, τηλ. 210 3338258, ηλ. ταχ. :

Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον τομέα ή τους Τομείς νομοιέτησης
οτους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενηςρύμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3 Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4 Χ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠ ΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Ι Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτιομού &
Αθλητισμού.

2 Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ — ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ στο σχέδιο νόμου

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

με τίτλο

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουψιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την

αντιμετώπιση της πανδη μίας του κορωνοϊσύ ςΟΙΟ-19 και την προστασία της δημόσιας

υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»

/



Α. Αιτιολοική έκθεση

Η «ταυτοτητα» της αξιολογουμενης ρυθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο Ι

Με το άρθρο Ι εψαρμόζονται στη χώρα μας τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του

Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854 του Συμβουλίου της όης Οκτωβρίου 2022, σχετικά με

παρέμβαση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των υψηλών Τιμών ενέργειας (1

261), όσον αψορά στην επιβολή της Προσωρινής Συνεισψοράς Αλληλεγγύης σε

εταιρείες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, καθώς και μόνιμες εγκαταστάσεις,

των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα για το ψορολογικό έτος 2022 προέρχονται, κατά

εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον, από οικονομικές δραστηριότητες

στους τομείς της εξόρυξης λιθάνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και

ψυσικού αερίου, καθώς και την παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης και

διύλισης πετρελαίου. Η συνεισψορά είναι ένα επείγον, έκτακτο και προσωρινό

μέτρο αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση των πλεοναζόντων κερδών που

προέκυψαν για τις εταιρείες του ενεργειακού κλάδου λόγω των απρόβλεπτων

καταστάσεων που έχουν δημιουργήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία με·ά τη ρωσική

εισβολή και η ενεργειακή κρίση, το οποίο αποσκοπεί στον μετριασμό των άμεσων

οικονομικών επιπτώσεων της αύξησης των τιμών της ενέργειας στην εσωτερική

αγορά.

Άρθρο 2

Με το άρθρο 2 προβλέπεται για τους μήνες, Φεβρουάριο 2023 έως και Ιούλιο 2023,

χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στα νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία

εισοδήματα, με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους για αγορές

αγαθών κάθε είδους, από καταστήματα και λαϊκές αγορές που δραστηριοποιούνται

στο λιανικό εμπόριο τροψίμων, λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών

__________

καταναλωτή (ΔΤΚ).

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο Ι

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1854 είναι υποχρεωτικός για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής

‘Ενωσης (Ε.Ε.) και, σύμψωνα με το άρθρο 22 αυτού, τα μέτρα για την εΦαρμογή του

τίθενται σε ισχύ το αργότερο μέχρι την 31η122022

Άρθρο 2

Η σημαντική αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) που οδηγεί σε αύξηση του

κόστους αγορών, ιδίως των ειδών διατροψής, λειτουργεί επιβαρυντικά για τα ήδη

επιβαρυμένα νοικοκυριά από τις πρόσΦατες διαδοχικές, εξωγενείς κρίσεις.

3. Ποιους Φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

0)



‘1

1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιοτικής

Οι νέες ρυθμίσεις επιβάλλονται από την ενωσιακή
νομοθεσία, και συγκεκριμένα από Κανονισμό με άμεση
και καθολική ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, και
δεδομένου ότι αψορούν εψαρμοοτικά μέτρα του
Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854, τα οποία ορίζουν την
επιβολή συνεισψοράς, η ρύθμισή τους απαιτεί,
σύμψωνα με το άρθρο 78 του Συντάγματος, τυπικό
νόμο και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να λάβει χώρα
με προεδρικό διάταγμα, υπουργική απόψαση ή άλλη
κανονιστική πράξη.

Άρθρο 2
Η χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό απαιτεί νόμο.

Άρθρο Ι
Εταιρείες, και συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με εταιρική
οργάνωση, καθώς και μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων,
Φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων τα ακαθάριοτα έσοδα για το
ψορολογικό έτος 2022 προέρχονται, κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%)
τουλάχιστον, από οικονομικές δραστηριότητες στους τομείς της εξόρυξης
λιθάνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και Φυσικού αερίου,
παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης και διύλισης πετρελαίου.

Άρθρο 2
Νοικοκυριά που κατά τη ψορολογική τους δήλωση και τη δήλωση ψορολογίας
εισοδήματος χαρακτηρίζονται ως χαμηλά και μεσαία.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

4.
ΝΑΙ 1 ΟΧΙ Χ

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

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

Άρθρο Ι

πράξης;

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής Άρθρα Ι και 2
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας Δεν σχετίζονται με αλλαγή της διοικητικής Πρακτικής
ερμηνευτικής επιλογή νέας ερμηνευτικής προσέγγισης. Πρόκειται για
προσέγγισης της εισαγωγή νέων κανόνων δικαίου και ως εκ τούτου δεν
υψιστάμενης αρκεί η προσέγγιση της ερμηνείας κανόνων.
νομοθεσίας;

ΙΙΙ) με διάθεση Άρθρο Ι
περισσότερων Απαιτείται παρέμβαση σε νομοθετικό επίπεδο που δεν
ανθρώπινων και συναρτάται με διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και
υλικών πόρων; υλικών πόρων.



Έχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ Χ 1 ΟΧΙ Ί1

6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

1) σε άλλη/ες Στο σύνολο των κρατών μελών της ΕυρωπαΙκής’Ενωσης.

χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΗ) σε &εθνείς
οργανισμού ς:

Συναεις ιτρακτικες



του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ)
2022/1854. Με την επιβολή αυτής της
Συνεισφοράς επιδιώκεται να διασψαλιστεί
ότι οι εταιρείες και οι μόνιμες εγκαταστάσεις
του ενεργειακού κλάδου της ‘Ενωσης, οι
οποίες έχουν αποκομίσει πλεονάζοντα κέρδη,
λόγω των απρόβλεπτων ττεριοτάσεων που
προκλήθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία
και τη συνεπακόλουθη ενεργειακή κρίση,
συνεισψέρουν αναλογικά στην αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της ενεργειακής Κρίσης στην
εσωτερική αγορά.

Άρθρο 2
Η ανακούψιση των νοικοκυριών με χαμηλά
και μεσαία εισοδήματα που πλήπονται
ιδιαίτερα από την αύξηση του κόστους, για τις
αγορές αγαθών κάθε είδους από
καταστήματα και λαϊκές αγορές που
δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο
τροψίμων.
Άρθρο Ι
Η Προσωρινή Συνεισψορά Αλληλεγγύης του
άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854
είναι επείγον, έκτακτο και προσωρινό μέτρο,
οπότε δεν τίθεται ζήτημα μακροπρόθεσμων

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι: στοχεύσεων.

Άρθρο 2
Πρόκειται για οικονομική ενίσχυση που
χορηγείται για περιορισμένο χρονικό

_________ ____________________________

διάστημα.

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα μετον τομέα νομοθέτησης7

Οικονομική /Δηυοσιονομική /Φορολονική πολιτική:

Δεν είναι εψικτή η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων από την εψαρμογή της εν λόγω διάταξης λόγω
και της προαιρετικής εψαρμογής αυτής.

Ψηψιακη διακυβερνηση

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

________

ΑΜΕΣΗ Χ Π ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π

‘ Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξισπσιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(!ί.ςι και της ΕΛΣΤΑΤ (Ίιιρ//ιίι



1) Εάν είναι άμεση,

εξηγήστε:

1) Εάν είναι έμμεση,

εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή

11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑ ΐ1 οΧι ιι

Εξηγήστε:

Γ 12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με

_________

άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ ΙΙ Οχι 1

Αναψέρατε ποια είναι

αυτά τα συστήματα:

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού

. συστήματος; ΝΑΙ 11 οι Π

Εξηγήοτε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρϋρσ Στόχος
Άρθρο Ι Με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού επιδιώκεται η θέσπιση των

αναγκαίων εσωτερικών νομοθετικών ρυθμίσεων για την

επιβολή της υποχρεωτικής Προσωρινής Εισψοράς Αλληλεγγύης

του άρθρου Ι4του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854. Η Συνεισψορά,

σε ό,τι αψορά τη χώρα μας, επιβάλλεται σε εταιρείες και

μόνιμες εγκαταστάσεις, που τουλάχιστον το 75% των

ακαθαρίστων εσόδων τους κατά το ψορολογικό έτος 2022

Προέρχεται από τις οικονομικές δραστηριότητες της εξόρυξης

λιθάνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και

ψυσικού αερίου, παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης

και διύλισης πετρελαίου. Η συνεισψορά επιβάλλεται επί των

πλεοναζόντων ψορολογητέων κερδών που προέκυψαν κατά το

ψορολογικό έτος 2022 με συντελεστή 33%.



Άρθρο 2 Οι ρυθμίσεις του άρθρου στοχεύουν στην οικονομική
ελάψρυνση των νοικοκυριών με χαμηλά και μεσαία
εισοδήματα που πλήπονται ιδιαίτερα από την αύξηση του
κόστους, για τις αγορές αγαθών κάθε είδους από καταστήματα
και λαϊκές αγορές που δραστηριοποιούνται στο λιανικό
εμπόριο τροψίμων. Με τις προτεινόμενες διατάξεις χορηγείται
σε κάθε νοικοκυριό οικονομική ενίσχυση από τον Φεβρουάριο
του 2023 και μέχρι τον Ιούλιο του 2023, για την κάλυψη μέρους
της αύξησης του κόστους αυτού, όσον αψορά στην αγορά
αγαθών κάθε είδους. Η μηνιαία ενίσχυση ανέρχεται σε δέκα
τοις εκατό (10%) επί του μηνιαίου ύψους αγορών, το οποίο
διαμορψώνεται αναλόγως των μελών του νοικοκυριού (από
220 ευρώ για τον άγαμο και 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος
και μέχρι 1000 ευρώ). Τα ποσά πιστώνονται μηνιαία σε
ψηψιακή χρεωστική κάρτα. Εναλλακτικά, κατ’ επιλογή του
δικαιούχου, μπορεί να κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό
του δικαιούχου. Εψόσον επιλεγεί ο τραπεζικός λογαριασμός, τα
ποσά καταβάλλονται ανά τρίμηνο και το ύψος της ενίσχυσης

________________

ανέρχεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) των ως άνω ποσών.

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

Βλ. συνημμένη έκθεση

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

Βλ. συνημμένη έκθεση

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣίΑ

ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΦΥΣΙΚΟ,

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΛΝΤΛΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΒΜΛΟΝ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΜΕΣΑ Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα / Χ Χ

αποτελεσματικότητα

Χ
Άλλο



Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία
Ι διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο 1: Τα οψέλη της επιβολής της Προσωρινής Συνεισψοράς Αλληλεγγύης συνίστανται στη διασψάλιση ότι
σι εταιρείες και οι μόνιμες εγκαταστάσεις του ενεργειακού κλάδου της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, σι οποίες έχουν
αποκομίσει πλεονάζοντα κέρδη, λόγω των απρόβλεπτων περιστάσεων που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στην

Ουκρανία και τη ουνεπακόλουθη ενεργειακή κρίση, συνεισφέρουν αναλογικά στην αντιμετώπιση των

επιπτώσεων της ενεργειακής Κρίσης στην εσωτερική αγορά της’Ενωσης.

Άρθρο 2: Το όψελος της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στα νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα
για τους μήνες Φεβρουάριο 2023 έως και Ιούλιο 2023 είναι ότι Θα καλυψθεί μέρος του αυξημένου κόστους για
αγορές αγαθών κάθε είδους, από καταστήματα και λαϊκές αγορές που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο
τροψίμων, λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.).

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών
Χ

ΕΜΜΕΣΑ

Χ

Άλλο

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ι

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙροσλήψεις /
Κινητικότητα

Ενη μέρωση/
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓίΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση



Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμιοης
κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εφαρμογή

Ανάδειξη καλών
πρεικτικών κατά
την υλοποίηση

ΜΕΙΩΣΗ της ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

1(9



Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Ε. ‘Εκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την

22. έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραψή από τους

συναρμόδιους Υπουργούς

Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής

Συνεργασία με άλλα Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και
ΙΙΧ υπουργεία / υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας

Υπουργείο Ψηψιακής Διακυβέρνησης

Συνεργασία με

1Ι κοινωνικούς ψορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές

Π Διεθνής διαβούλευση

23
Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής

. πλατψόρμαςννΝνυ.ο ρό πονΓ(ηλεκτρονική επισύναψη της έκΟτσης)

Αριθμός
συ μμετασχόντων

Επί των γενικών
αρχών (επίτης
αρχής») της

Σχόλια που υιοθετήθηκαν
αξιολογούμενης
ρύθμισης



Σχόλια που δεν
υιοθετήθηκαν
(συ μπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Αριθμός
συ μμετασχόπων

Σχόλια που υιοθετήθηκαν
Επι των αρθρων
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που δεν
υιοθετήθηκαν
(συ μπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρο 78 του Συντάγματος

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

1Ί (συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1854
πχ

Κανονισμος

Οδηγία

Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών



Π Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Π
Διεθνείς συμβάσεις

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

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία &όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό

Π
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
Π (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 τροτιοτιοιούμενων ή καταρούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση —συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύϋμισης Υφιστάμενες διατάξεις

30. Κατάργηση διατάξεων



Διατάξεις αξιολοούμενηςρύϋμισης
Καταρούμενες διατάξεις

πουπρο6λέπουνκατάριηση

Η. ‘Εκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ιορέων

Σχετική διάταξη
, Συναρμοδια Υπουργεία —

αξιολογουμενης , , , Αντικείμενο συναρμοδιοτητας

ύθ ισ
Συναρμοδιες υπηρεσιες / ιορεις

Άρθρο Ι Υπουργείο Οικονομικών Σχεδιασμός των εψαρμοστικών

- Γενική Γραμματεία μέτρων.

Δη μοσιονομικής

Πολιτικής

- Γενική Γραμματεία

Φορολογικής Πολιτικής

και Δημόσιας Περιουσίας

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εψαρμογή των μέτρων.

Εσόδων

Άρθρο 2 Υπουργεία Οικονομικών, Σχεδιασμός, ανάπτυξη και

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εψαρμογή της χορήγησης της

Ψηψιακής Διακυβέρνησης οικονομικής ενίσχυσης με

ψηψιακές χρεωστικές κάρτες

·__________ στους δικαιούχους.

32. ‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδ

οτική

διάταξη

Απόψαση

Υπουργού

Οικονομικών

Αρμόδιο ή
επισπεύδον

Υπουργείο ή
υπηρεσία

Υπουργός

Οικονομικών

κατόπιν

εισήγησης

του Διοικητή

ΛΑΔΕ

Αντικείμενο

Καθορισμός τύπου

και περιεχομένου της

δήλωσης απόδοσης

της Προσωρινής

Συνεισψοράς

Αλληλεγγύης και

κάθε διαδικαστική

λεπτομέρεια για τον

προσδιορισμό και

την είσπραξη της

συνεισψοράς και για

την εψαρμογή του

άρθρου αυτού

Χρονοδιάγραμμα

(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προι’εσμία)

Εντός μηνός από

την έναρξη

ισχύος του

νόμου.

Είδος πράξης

Άρθρο Ι

Άρθρο 2 Κοινή Κοινή Καθορισμόςτου

Υπουργική απόψαση των χρόνου της

Απόψαση Υπουργών παραγωγικής

Οικονομικών, λειτουργίας της

Ανάπτυξης ειδικής εψαρμογής



και τηςπαρ.7του
Επενδύσεων άρθρου αυτού, των

και Ψηψιακής τεχνικών και
Διακυβέρνησ οργανωτικών μέτρων

ης για τη λειτουργία της,
των απαραίτητων

δ ιαλειτουργικοτήτων,
των καταστημάτων

όπου
χρησιμοποιείται η
ψηψιακή κάρτα και

κάθε άλλης
αναγκαίας

_____ _____________ ______________

λετττομέρειας.

___________

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας

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

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
34. υψιστάμενες 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 επισυναψθεί ηλεκτρονικά.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας

37. Επωνυμία ή ονομασία καινομική μορψή

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

39. Διασψάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου
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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 Υγείας
«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας -

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊσύ ΟνιΒ-19
και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.»

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροτιολογίας ρυθμίζονται Θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα μεταξύ άλλων
προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Θεσπίζεται έκτακτη Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.) για
το φορολογικό έτος 2022, κατ’ εφαρμογή του άρΘρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ)
2022/1854 της 6 Οκτωβρίου 2022, σχετικά με παρέμβαση έκτακτης ανάγκης
για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας.
β. Καθορίζονται:
- οι υπόχρεοι καταβολής της ως άνω συνεισφοράς.
- ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της.

Υ. Παρέχεται η δυνατότητα στους υπόχρεους, έκπτωσης του ποσού της
συνεισφοράς, ως δαπάνης, κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών
τους.

2.α. Προβλέπεται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η χορήγηση στους
αναφερόμενους δικαιούχους, οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη μέρους
του κόστους αγοράς ειδών διατροφής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
β. Καθορίζονται τα εισοδηματικά, οικογενειακά και περιουσιακά κριτήρια
καθώς και ο τρόπος χορήγησης της ως άνω ενίσχυσης.

Προβλέπεται η λειτουργία ειδικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ον.ε Ε.Ψ.Π.) που δημιουργείται από την
εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.).
δ. Προβλέπεται το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της
ενίσχυσης καθώς και η απαλλαγή της από οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή
εισφορά, δέσμευση, συμψηφισμό με βεβαιωμένα χρέη προς τους
αναφερόμενους στην υπό ψήφιση διάταξη φορείς.
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Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουΟα
οικονομικά αποτελέσματα επί του κρατικού προϋπολογισμού:

1. Δαπάνη από:
- τη χορήγηση της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης στους
αναφερόμενους δικαιούχους για την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους
αγορών ειδών διατροφής. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης δεν δύναται να
προσδιορισθεί καθώς εξαρτάται από Πραγματικά γεγονότα.
- την κάλυψη των εξόδων σχεδιασμού και λειτουργίας της ειδικής
εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

2. Απώλεια εσόδων λόγω:

- της δυνατότητας έκπτωσης του ποσού της Προσωρινής Συνεισφοράς
Αλληλεγγύης, ως δαπάνης, κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών
των αναφερόμενων υπόχρεων.
- του αφορολόγητου, ανεκχώρητου και ακατάσχετου χαρακτήρα της
οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη μέρους του κόστους αγοράς ειδών
διατροφής και της απαλλαγής της από οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά,
δέσμευση, συμψηφισμό με βεβαιωμένα χρέη προς τους αναφερόμενους φορείς.

3. Αύξηση εσόδων από την επιβολή της Προσωρινής Συνεισφοράς
Αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια
ιουι ΑΙΜΑΟΟ1)
20.12.2022 16:22

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

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου
«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας -

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊσύ εονιυ-ι9
και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.»

Από τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, προκαλούνται τα ακόλουθα
Οικονομικά αποτελέσματα επί του Κρατικού προϋπολογισμού:

Ι. Δαπάνη από:
- τη χορήγηση της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης στους
αναφερόμενους δικαιούχους για την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους
αγορών ειδών διατροφής. Το ύψος της εν λόγιο δαπάνης δεν δύναται να
προσδιορισθεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
- την κάλυψη των εξόδιον σχεδιασμού και λειτουργίας της ειδικής
εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Η εν λόγω δαπάνη εκ τιον ανιοτέριο αιτιών θα καλυφθεί από Τις πιστώσεις
του Κρατικού προϋπολογισμού.

2. Απώλεια εσόδων λόγιο:
- της δυνατότητας έκπτωσης του ποσού της Προσιορινής Συνεισφοράς
Αλληλεγγύης, ως δαπάνης, κατά τον προσδιορισμό τιον φορολογητέων κερδών
τιον αναφερόμενων υπόχρειον.
- του αφορολόγητου, ανεκχώρητου και ακατάσχετου χαρακτήρα της
οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη μέρους του κόστους αγοράς ειδών
διατροφής και της απαλλαγής της από οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά,
δέσμευση, συμψηφισμό με βεβαιιομένα χρέη προς τους αναφερόμενους φορείς.

Η ανιοτέρω απώλεια εσόδιον θα αναπληριοθεί από άλλες πηγές εσόδιον
του Κρατικού προϋπολογισμού.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2022
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