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ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Προστασία προσώπων που αναψέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)

2019/1937 του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (1 305) και λοιπές

ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Διασψάλιση της επάρκειας και της επαρκούς σήμανσης των προϊόντων που συμμετέχουν στο

παρατηρητήριο τιμών προϊόντων «Καλάθι του νοικοκυριού» - Προσθήκη Παρ. 2 α στο άρθρο 87 του ν.

4986/2022

Στο άρθρο 87 του ν. 4986/2022 (Α’ 204), προστίθεται παρ. 2α ως εξής:

«2α. Οι υπόχρεοι της παρ. Ι τοποθετούν ευκρινές ειδικό σήμα στον χώρο πώλησης (ράψι) των προϊόντων που

συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού)), καθώς και ευκρινή κατάλογο των προϊόντων που συνθέτουν το

«καλάθι του νοικοκυριού» σε εμψανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος, που συμπεριλαμβάνει τις Τιμές

στις οποίες προσψέρσνται τα προϊόντα. Επιπρόσθετα, οι υπόχρεοι της Παρ. Ι διασψαλίζουν ότι τα Προϊόντα που

συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού» βρίσκονται στα καταστήματά τους σε επάρκεια και διατίθενται

απρόσκοπτα στο καταναλωτικό κοινό. Για κάθε παράβαση της παρούσας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο

ύψους από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ σύμψωνα μετην απόψαση της παρ. 6.».

Άρθρο 2

Παράταση ισχύος συμβάσεων καθαριότητας της Περιψερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης

του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης

Ι. Η ισχύς του άρθρου 133 του ν. 4926/2022 (Α’ 82), Περί τταράτασης της ισχύος συμβάσεων καθαριότητας του

Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (@-Ε.Φ.Κ.Α.), παρατείνεται μέχρι την 30ή.11.2022 για τις

συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας που έχει συνάψει η Περιψερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και

Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του ε-Ε.Φ.Κ.Α. Απικής.

2. Η ισχύς της Παρ. Ι αρχίζει από την 31η.10.2022.

Άρθρο 3

Σύσταση πάγιας προκαταβολής στοίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης για την κάλυψη λειτουργικών

δαπανών των Δημόσιων Ινοτιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων

Ι. Για την εκπλήρωση των λειτουργικών δαπανών των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

(Δ.Ι.ΕΚ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συστήνεται στο’Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου

.1-.



Μάθησης (1.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) πάγια προκαταβολή χρηματικού σε βάρος του σχετικού κωδικού προϋπολογισμού του

ψορέα.

2. Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται για κάθε Δ.Ι.Ε.Κ. σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η

Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙΒΤ.Μ..

3. Διαχειριστής της πάγιας προκαταβολής και υπεύθυνος κίνησης των λογαριασμών ορίζεται ο εκάστοτε

Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο όνομα του οποίου εκδίδεται το

ένταλμα με το οποίο τίθεται στη διάθεσή του το χρηματικό ποσό και ο οποίος ενεργεί τις πληρωμές. Για τις

προμήθειες, εργασίες, μελέτες και υπηρεσίες που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, αξίας μέχρι

πεντακόσια (500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., εψαρμόζεται αναλογικά το πρώτο εδάψιο του άρθρου 117Α του ν.

4412/2016 (Α’ 147), περί των δημοσίων συμβάσεων ήσσονος αξίας, χωρίς να απαιτείται η σύνταξη μελέτης ή
Τεχνικών προδιαγραψών.

4. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από

εισήγηση του 1.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθορίζονται ο σχετικός κωδικός προϋπολογισμού του ψορέατης Παρ. 1, το συνολικό

ύψος, το είδος και σι κατηγορίες των δαπανών που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή για την κάλυψη

των λειτουργικών δαπανών των Δ.Ι.Ε.Κ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή του

παρόντος.

Άρθρο 4

Εξόψληση τιμολογίων για συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας

και Νησιωτικής Πολιτικής μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 17 του ν. 4948/2022 (Α’ 125), τα τιμολόγια των ετών 2021 και 2022 που αψορσύν

σε συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, που έχουν εκτελεστεί στσ Πλαίσιο του ενταγμένου στο

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έργου 2019ΣΕ15000003

«Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας Ακτοπλοϊκών Δρομολογιακών Γραμμών», και τα οποία έχουν

κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του ως άνω Υπουργείου έως την 31η Οκτωβρίου 2022, επιτρέπεται να

εξοψλούνται και σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2520901001 «Επιδοτήσεις Άγονων Γραμμών» του Ειδικού

Φορέα 1041-502-0000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοψυλακή» του Τακτικού Προϋπολογισμού

του ανωτέρω Υπουργείου. Η εξόψληση των ανωτέρω τιμολογίων πραγματοποιείται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου

2022. Οι εν λόγω δαπάνες εξαιρούνται από τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών.

2.
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ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ιιΠροστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της

Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης

Οκτωβρίου 2019 (1 305) και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Επισπεύδον Υπουργείο και Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: Σωτήριος Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας
Εμπορίου - Τ: 2103893572 - Αναστασία Πετρούλια, Ιδιαίτερο Γραψείο Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων - Τ: 2103332000— Ε: π.ρΓουΙί@πιπ@ε.Γ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: Εμμανουήλ Τσιριμονάκης, Συνεργάτης στο
Ιδιαίτερο Γραψείο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων — Δ: Σταδίου 29, Αθήνα, Τ.Κ.
10559 — Τ: 2103368353 — Ε: ηπ,πουΗ.5ΊΓΊπΊοΙιί5ίπι2ίΙ.ςοΓτι
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: Νικόλαος Παπαθανασίου, Συνεργάτης στο Ιδιαίτερο
Γραψείο της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων — Δ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ.
15180— Τ: 2103442806— Ε: ίπΫο@ηίπειυ.ον.Γ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: Συμβουλάκης Νικόλαος, ΙΙΒ, ΙΙΜ, ΜΕπ,
Συνεργάτης στο Ιδιαίτερο Γραψείο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής — Δ: Ακτή
Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Λιμένας Πειραιά—Τ: 2131371444— Ε: π5γπΊνουΙ2Ιί5@γπ3.Βον.

ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4 Χ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Ι Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων καιΥπσυργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
2 Τομέας νομοΘέτησης Επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
3 Τομέας νομοΘέτησης Επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
4 Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
5 Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου

Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
ό Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,

Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτοτητα» της αξιολογουμενης ρυθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο Ι
Με την αξισλσγσύμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της βελτίωσης της
εψαρμογής της πρωτοβουλίας «καλάθι Του νοικοκυριού» με την προσθήκη δύο
απαραίτητων παραμέτρων νια την εξασψάλιση ουσιαστικού οψέλους νια τους
καταναλωτές: της ευκρινέστερης ειτισήμανσης των Προϊόντων που συμμετέχουν στο
ιικαλάθι του νοικοκυριού», ώστε να εντοπίζονται ευκολότερα από τους
καταναλωτές και να προτιμώνται από αυτούς καθώς και της εξασψάλισης της
επάρκειας των Προϊόντων αυτών στα ράψια των καταστημάτων λιανικής πώλησης.

Άρθρο 2
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ιταράτασης της
ισχύος των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας που έχει συνάψει η
Περιψερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥ.Σ.Υ.) Αττικής του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (ε-Ε.Φ.Κ,Α.), η οποία
σύμψωνα με το άρθρο 133 του ν. 4926/2022 (Α’ 82) έληξε την 31η.10.2θ22, μέχρι
την ολοκλήρωση των εκκρεμών διαγωνιστικών διαδικασιών.

Άρθρο 3
Συστήνεται πάγια προκαταβολή στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
(ΙΝΕ.ΔΙ.Β1.Μ.) νια την άμεση αντιμετώπιση των δαπανών των Δημόσιων Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, ορίζεται ως διαχειριστής και υπεύθυνος κίνησης των λογαριασμών
ο εκάστοτε Διευθυντής Δ 1ΕΚ. και προβλέπεται η εψαρμογή κανονιστικού πλαισίου
για τα ζητήματα λειτουργίας της πάγιας προκαταβολής, καθώς και των
υποχρεώσεων και ευθυνών των διαχειριστών.

Άρθρο 4
Με το ισχύον άρθρο 17 του ν4948/2022 (Α’ 125) σι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας που εκτελούνται δυνάμει του ανωτέρω νόμου, καθώς και σι παρατάσεις
αυτών βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής αποκλειστικά.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο Ι
Κατά τις πρώτες ημέρες εψαρμογής της πρωτοβουλίας »το καλάθι του νοικοκυριού »

παρατηρήθηκε, σε ορισμένες περιπτώσεις, ελλιπής σήμανση των προϊόντων που
συμμετέχουν σε αυτό καθώς και σποραδικές και τοπικές ελλείψεις αγαθών στα
ράψια των καταστημάτων, καίτοι δεν υπήρξε γενικό ζήτημα επάρκειας. Οι ελλείψεις



αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν, ιτροκειμένου να εξασψαλιστούν τα μέγιστα
δυνατά οψέλη για τους καταναλωτές.

Άρθρο 2
Η λήξη της διάρκειας των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας που έχει
συνάψει η Π.Υ.Σ.Υ. του εΕΦ.ΚΑ. Αττικής έχει ως συνέπεια τη διακοπή της παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια του &Ε.ΦΚ.Α. της Περιψέρειας Αττικής. Η
αυτοδίκαιη παράταση της διάρκειάς τους είναι αναγκαία για την αδιάλειπτη παροχή
των υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια του ε-Ε.Φ.Κ.Α. της Περιψέρειας Απικής και
την υγιεινή και την ασψάλεια των εργαζομένων του οΕ.Φ.Κ.Α. της Περιψέρειας
Αττικής, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, για τις οποίες
εκκρεμούν δικαστικές διαψορές και οι οποίες πιθανολογείται ότι Θα έχουν επιλυθεί
έως τα τέλη Νοεμβρίου 2022.

Άρθρο 3
Το προσωπικό του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και
των Δημόσιων Ινοτιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.).

ΆρΘρο 4
Υπάρχει κίνδυνος για τα τιμολόγια που έχουν κατατεθεί, μέχρι τις 31.10.2022, στην
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ)
και αψορούν σε μισθώματα παροχής δημόσιας υπηρεσίας (άγονες γραμμές), υα μην
είναι δυνατή η πλήρης εξόψλησή τους αποκλειστικά από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (έργο
2019ΣΕ1500003), μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, Για τον λόγο αυτό πρέπει να
αναζητηθεί, για το περιορισμένο αυτό χρονικό διάστημα,
εναλλακτικός/επιπρόσθετος τρόπος χρηματοδότησής τους από τον τακτικό

__________

προϋπολογισμό του ιδίου Υπουργείου.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο Ι
Τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «το καλάθι του νοικοκυριού»
καιτο σύνολο του καταναλωτικού κοινού.

Άρθρο 2
Τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (εΕ.Φ.Κ.Α.).

Άρθρο 3
Το προσωπικό του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και
των Δημόσιων Ινοτιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι Ε.Κ.).

Άρθρο 4
Τη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών, το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος και το
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εν γένει, καθώς και τον κλάδο της
ακτοπλο’ίας, περιλαμβανομένων των ψυσικών και νομικών προσώπων που
συνδέονται με αυτήν.

6.



Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμ σης

Άρθρο 2
Άρθρο 200 ν. 4855/2021 (Α’ 215) και άρθρο 133 ν. 4926/2022 (Α 82).

Άρθρο 3
Το προσωπικό του Ιδρύματος Νεολαίας καιΔια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) καιτων
Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.).

Άρθρο 4
Άρθρο 17 του ν. 4948/2022 (Α 125).

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

1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κιτνονιστικής
πράξης;

Οι προτεινόμενες διατάξεις αψορούν Είτε σε
τροποποιήσεις διατάξεων νόμων είτε σε νέους κανόνες
δικαίου για τους οποίους δεν υψίσταται νομοθετική
εξουσισδότηση.

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

4.
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό Πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρο 1
Άρθρο 87 του ν. 4986/2022 (Α’ 204).

1) με αλλαγή δισικητικής Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες
πρακτικής ρυθμίσεις δεν Είναι δυνατόν να επιτευχθούν με
συμπεριλαμβανομένης αλλαγή διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
ερμηνευτικής υψιστάμενης νομοθεσίας. Απαιτείται νομοθετική
προσέγγισης της ρύθμιση.
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ΙΙΙ) με διάθεση
Τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σι αξισλσγούμενες

, ρυθμισεις δεν αναγονται στην ανεπαρκεια
περισσοτερων .

, ανθρωπινων και υλικων πορων. Απαιτειται νομοθετικη
ανθρωπινων και

, ρυθμιση.
υλικων πορων;

Συναψεις τιραιιικες



‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ ΟΧΙ Χ
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

ίέ) σε όργανα της Ε.Ε.:

11) σε διεθνείς οργανισμούς:

Στοχοι αξιολογουμενης ρυθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

Χ Χ

Χ

12

‘Η

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογσύμενης ρύθμισης;

Άρθρο Ι
Η αντιμετώπιση του ψαινομένου των συνεχών

ανατιμήσεων στα βασικά αγαθά με

ανελαστική ζήτηση νια τους καταναλωτές

χαμηλού και μέσου εισοδήματος.

1) βραχυπρόθεομοι:

Άρθρο 2
Η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας στα κτίρια της Περιψέρειας
Απικής του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασψάλισης (&-Ε.Φ ΚΑ).

ς.



Άρθρο 3
Η εκπλήρωση των άμεσων λειτουργικών
δαπανών των Δημόσιων Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ. ΕΚ.)
αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων και η απλούστευση και
επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.

Άρθρο 4
Η μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022
αποπληρωμή των τιμολογίων των συμβάσεων
δημόσιας υπηρεσίας που έχουν κατατεθεί
στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέχριτην
31η Οκτωβρίου 2022.

Άρθρο 2
Η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασψάλισης (ε-Ε.Φ.Κ.Α.) και η προστασία της
δημόσιας υγείας.

Άρθρο 3
Η εύρυθμη λειτουργία των Δημόσιων
νστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΔΙΕΚ.) και η διαψάνεια στην οικονομική

ιι) μακροπροθεσμοι:
διαχειριση τους.

Άρθρο 4
Η βιωσιμότητα του κλάδου της ακτοττλοΐας, ο
οποίος λόγω των οικονομικών συγκυριών
όπως σι πληθωριστικές πιέσεις και η αύξηση
στο κόστος καυσίμου, έχει σοβαρή δυσκολία
στο να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, εν
μέρει λόγω της μη αποπληρωμής μέρους των

_________________________________

οψειλόμενων από το κράτος.

Κατ αρθρο αναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρϋρο Στόχος
Ι Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η εξασψάλιση δια

της επιβολής υποχρεώσεων και αντίστοιχων διοικητικών
μέτρων, δύο βασικών παραμέτρων για την επίτευξη του
βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος της πρωτοβουλίας «το
καλάθι του νοικοκυριού»:

α) της ευκρινέστερης επισήμανσης των προϊόντων που
συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού» ώστε να

‘1



εντοπίζονται ευκολότερα από τους καταναλωτές και συνεπώς

της επαύξησης της δυνατότητάς τους να επωψεληθούν από την

πρωτοβουλία,

β) της εξασψάλισης της επάρκειας των προϊόντων που

συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού» στα ράψια των

καταστημάτων λιανικής πώλησης στο μέτρο που δεν

παρουσιάζεται γενικευμένη έλλειψη κάποιου ή κάποιων

αγαθών

2 Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η αυτοδίκαιη

παράταση της διάρκειας ισχύος των συμβάσεων παροχής

υπηρεσιών καθαριότητας που έχει συνάψει η Περιψερειακή

Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.ΣΥ.) Αττικής του

Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (ε

Ε.ΦΚΑ.), από τη λήξη τους, στις 31102022, και έως τις

_____________________

30112022.

3 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η σύσταση

πάγιας προκαταβολής στο ‘Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ.) για την άμεση αντιμετώπιση των

λε ιτο υργικών δαπανών των Δημόσιων νστιτούτων

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Παιδείας

και Θρησκευμάτων.

4 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα να

χρηματοδοτούνται οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας που

αψορούν στα δρομολόγια των άγονων γραμμών και κατ’
επέκταση εξασψαλίζεται η βιωσιμότητα του κλάδου αυτού της

___________________

ακτοπλοΐας αλλά και η εξυπηρέτηση των πολιτών.

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

Βλ. συνημμένο έγγραψο

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

Βλ. συνημμένο έγγραψο

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓοΡΑ, ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
&

ΔΙΟΙΚΗΣΗ οικοΝοΜιΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚ

, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜ ο ΤΑ
ΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕ ΟΣ ΙΙΕΡΙΒΑΜ
ΟΜΑΔΕΣ

ΙΑ ΟΝ

Ι αΦΕΛΗ
ΑΜΕΣΑ Αύξηση εσόδων

.0.



ΗΣ

Μείωση δαπανών

Εξσικσνόμηση

χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότ

ητα

‘Αλλο

Βελτίωση

παρεχόμενων Χ Χ
υπηρεσιών

__________ _____________

Δίκαιη

μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη
ΕΜΜΕΣ αξιοπιστία /

Α διαψάνεια

θεσμών

__________ _____________ ______

Βελτιωμένη

διαχείριση Χ
κινδύνων

‘Αλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

- _____________

Άρθρο 2
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση διασψαλίζεται η συνέχιση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (ε-Ε.Φ.Κ.Α.) της Περιψέρειας Αττικής, με όψελος την
προστασία της δημόσιας υγείας και περιουσίας, καθώς και τη βέλτιοτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Άρθρο 3
Με την αξιολογού μενη ρύθμιση εξασψαλίζεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διοίκηση των Δημόσιων
!νστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ 1ΕΚ.) και αυξάνονται η διαψάνεια στην οικονομική διαχείριση και
η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΦΥΣΙΙ(ί

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
οικοΝοΜιΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ Σχεδιασμος/

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ προετοιμασία

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΦΑΡΜοΓΗΣ

ΤΗΣ Υποδομή!
ΡΥΟΜΙΣΗΣ εξοττλισμος

.υ.



Άρθρο 2
Το κόστος κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης παράτασης αντισταθμίζεται από τη δημόσια και κοινωνική
ωψέλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας.

Άρθρο 3
Δεν υψίσταται επιπλέον Κόστος πέραν της ενημέρωσης των εμπλεκομένων φορέων.

20. Κίνδυνοι αξιολονούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοτιισμός

κινδύνου

Διαπίστωση

συνεπειών
κινδύνων

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στους στόχους

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθ μιση ς
κινδύνων

Άλλο

Πρσσλήψεις /
κινητικότητα

Ενημέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία

διαχείρισης

Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλαγών κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ την εκτέλεση
& ΑΠΟΔΟΣΗ Κόστος

ΤΗΣ συμμετοχής
ΡΥΘΜΙΣΗΣ στη νέα

ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτκή αποτίμηση:

12.



Ανάδειξη
καλών

πρακτικών
Χ Χ

κατά την
υλοποίηση της

ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης

κινδύνων

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

21
επισύναψη).
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

.___________ και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρα 4, 5, 16, 21 και 25 του Συντάγματος.

, 25. Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμττεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Πιλοτική
εψαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙ ΝΔΥΝ Ω Ν

Άλλο

Άρθρο 2
Δεν υψίστανται κίνδυνοι από την προτεινόμενη ρύθμιση, καθώς με αυτή διασψαλίζεται η απρόσκοπτη
συνέχιση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (οΕ.ΦΚΑ.) της Περιψέρειας Αττικής, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία και περιουσία, καθώς και
το κοινωνικό σύνολο.

Άρθρο 3
Δεν υφίστανται κίνδυνοι, αντιθέτως αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι που προαναψέρθηκαν.

Κανονισμός



Οδηγία

Απόφαση

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Δ
Διεθνείς συμβάσεις

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
? (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου
1 Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
[. Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

‘Αλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων



Διατάξεις αξιολοούμενηςρύιμισης Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο Ι

Διασψάλιση της επάρκειας και της

επαρκούς σήμανσης των Προϊόντων

που συμμετέχουν στο παρατηρητήριο

τιμών Προϊόντων «Καλάθι του

νοικοκυριού» - Προσθήκη παρ. 2 α στο

άρθρο 87 του ν. 4986/2022

Στο άρθρο 87 του ν. 4986/202 2 (Α’ 204),

προστίθεται παρ. 2α ως εξής:

«2α. Οι υιτόχρεοιτης Παρ. Ι τοποθετούν

ευκρινές ειδικό οήμα στον χώρο

πώλησης (ράψι) των προϊόντων που

συμμετέχουν στο «καλάθι του

νοικοκυριού>), καθώς και ευκρινή

κατάλογο των προϊόντων που

συνθέτουν το «καλάθι του

νοικοκυριού» σε εμψανές σημείο στην

είσοδο του καταστήματος, που

συμπεριλαμβάνει τις Τιμές στις οποίες

προσψέρονται τα προϊόντα.

Επιπρόσθετα, σι υπόχρεοι της παρ. 1

διασψαλίζουν ότι τα προϊόντα που

συμμετέχουν στο «καλάθι του

νοικοκυριού» βρίσκονται στα

καταστήματά τους σε επάρκεια και

διατίθενται απρόσκοπτα στο

καταναλωτικό κοινό. Για κάθε

παράβαση της παρούσας επιβάλλεται

διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια

(1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000)

ευρώ σύμψωνα με την απόψαση της

παρ. 6.».

1. Οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροψίμων
και άλλων προϊόντων που ασκούν

δραστηριότητες λιανικής πώλησης (<ι5υρεΓ

των οποίων ο συνολικός ετήσιος

κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα ενενήντα

εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ ετησίως,
βάσει των οικονομικών καταστάσεων της

αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη

ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής

περιόδου, αποστέλλουν στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανά τακτά
χρονικά διαστήματα, κατάλογο
καταναλωτικών προϊόντων («καλάθι του
νοικοκυριού») που είναι απαραίτητα για
την αξιοπρεπή διαβίωση.

2. Ειδικότερα, οι υπόχρεοι της παρ. Ι
εντάσσουν ένα (1) τουλάχιστον προϊόν από
κάθε κατηγορία προϊόντων που
περιλαμβάνεται στο καλάθι του
νοικοκυριού και το διαθέτουν σε προσιτή
τιμή, ιδίως συγκριτικά με τα υπόλοιπα
προϊόντα της ίδιας κατηγορίας,
ενημερώνοντας τους καταναλωτές, που
προσέρχονται στα ψυσικά ή ψηΦιακά
καταστήματά τους, ως προς τη σύνθεση του
<ικαλαθιού του νοικοκυριού» που
προτείνουν. Η ενημέρωση αυτή γίνεται με
κάθε πρόσψορό μέσο, ιδίως με λίστες,

Φυλλάδια και ειδική σήμανση επί των

προϊόντων ή του χώρου πώλησής τους.

3. Ο κατάλογος των προϊόντων που
συμμετέχουν στο <ικαλάθιτου νοικοκυριού»

και σι τιμές τους διαμορψώνονται ελεύθερα
από τις επιχειρήσεις, τηρουμένου του
άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), περί
αθέμιτης κερδοψορίας. Τα προϊόντα που
εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού»

ελέγχονται, κατά προτεραιότητα, από τις
αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ως προς τη
συμμόρψωση με την ανωτέρω διάταξη. Τα
προϊόντα του καταλόγου μπορούν να
διαψοροποιούνται κάθε ψορά που
αποστέλλεται από τους υπόχρεους νέος
κατάλογος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης

και Επενδύσεων.

4. Κατάλογο προϊόντων που εντάσσονται
στο «καλάθι του νοικοκυριού» μπορούν να



αποστέλλουν και επιχειρήσεις που δεν
εντάσσονται στου ς υπόχρεους της παρ. 1. Οι
ως άνω επιχειρήσεις, εψόσον αποστείλουν
κατάλογο προϊόντων, καθ ίστανται υπόχρεοι
τήρησης του παρόντος μέχρι τη λήξη της
ισχύος του, και ελέγχονται, κατά
προτεραιότητα, από τις αρμόδιες ελεγκτικές
αρχές ως προς τη συμμόρψωσή τους με το
άρθρο 58 του ν. 4818/2021 περί αθέμιτης

κερδοψορίας.

5. Η μη αποστολή καταλόγου Προϊόντων ή
η ελλιπής αποστολή καταλόγου Προϊόντων
από τους υπόχρεους τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης
αποστολής πλήρους καταλόγου.

6. Με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης

και Επενδύσεων καθορίζονται σι κατηγορίες
των προϊόντων που εντάσσονται στο
«καλάθι του νοικοκυριού», η συχνότητα
αποστολής του καταλόγου Προϊόντων από
τους υπόχρεους, οι αρμόδιες για την

επιβολή των κυρώσεων της παρ. 5 αρχές, η
διαδικασία ελέγχων, η διαδικασία
είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλο
ειδικότερο ζήτημα που αψορά στην

εψαρμογή του παρόντος.

7. Το παρόν ισχύει μέχρι την 31η Μαρτίου
2023.

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολο.’ούμενης ρύϋμισης ,

Καταρουμενες διαταξεις
που προόλειτουν καταρνηση
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Αριθμ. 269/31/ 2022

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με
τίτλο «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού
δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (Ε 305)
και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Α. Με την υπόψη τροπολογία προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Ι.α. Εξειδικεύονται Θέματα επαρκούς σήμανσης των Προϊόντων που
συμμετέχουν στο παρατηρητήριο τιμών Προϊόντων «Καλάθι του νοικοκυριού»
και προβλέπεται για τις αναφερόμενες επιχειρήσεις η υποχρέωση της
διασφάλισης επαρκούς και απρόσκοπτης διάθεσής τους στο καταναλωτικό
κοινό.
β. Προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου στις περιπτώσεις
παράβασης των προαναφερόμενων υποχρεώσεων.

2. Παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως την ολοκλήρωση των
διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη νέων συμβάσεων, και σε κάΘε
περίπτωση όχι Πέραν της οριζόμενης ημερομηνίας, οι συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας που έχει συνάψει η Περιφερειακή Υπηρεσία
Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (@-Ε.Φ.Κ.Α.) Αττικής.

3.α. Συστήνεται πάγια προκαταβολή χρηματικού στο ‘Ιδρυμα Νεολαίας και
Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) για την κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.).
β. Ρυθμίζονται Θέματα διαχείρισης και Κίνησης των τραπεζικών
λογαριασμών ειδικού σκοπού που ανήκουν στο 1.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., στους οποίους
κατατίθενται τα ποσά της προκαταβολής για κάθε Δ.Ι.Ε.Κ.
γ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., του σχετικού
κωδικού προϋπολογισμού του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., του συνολικού ύψους, του
είδους και των κατηγοριών των δαπανών που πληρώνονται από την πάγια
προκαταβολή για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Δ.Ι.Ε.Κ. και
κάθε άλλη απαιτούμενη λεπτομέρεια.

Ι

4.



4. Επιτρέπεται, Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων (άρθρο 17 του
ν.448/2022), η εξόφληση, εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος,
συγκεκριμένων τιμολογίων των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
(άγονες γραμμές) που έχουν εκτελεστεί στο πλαίσιο του εντεταγμένου στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΝΑΝΠ μνημονευόμενου έργου, σε
βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού (Ειδικός Φορέας
«Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακή») του ιδίου
Υπουργείου.

Οι ανωτέρω δαπάνες εξαιρούνται από τη διαδικασία της ηλεκτρονικής
διακίνησης δικαιολογητικών.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, επέρχονται τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1. Δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2022, από την εξόφληση
συγκεκριμένων τιμολογίων των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
(άγονες γραμμές). Το ύψος της εν λόγω δαπάνης, σύμφωνα με το αρμόδιο
Υπουργείο, ανέρχεται στο ποσό των 40 εκατ. ευρώ περίπου.

2. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων, από την επιβολή διοικητικού προστίμου
σε περίπτωση αθέτησης από τις αναφερόμενες επιχειρήσεις, της υποχρέωσης
διασφάλισης επαρκούς και απρόσκοπτης διάθεσης προϊόντων που
συμμετέχουν στο παρατηρητήριο τιμών προϊόντων «Καλάθι του νοικοκυριού»
στο καταναλωτικό κοινό.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (-ΕΦΚΑ) (φορέας της Γενικής
Κυβέρνησης)

Δαπάνη ύψους 53 χιλ. ευρώ Περίπου, εξαιτίας της παράτασης των
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, που έχει συνάψει η Π.Υ.Σ.Υ.
του -Ε.Φ.Κ.Α. Αττικής.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο
νόμου «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού

δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (Ε 305) και
λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

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

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Δαπάνη, έτους 2022. από την εξόφληση συγκεκριμένων τιμολογίων των
συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας (άγονες γραμμές). Το ύψος της εν
λόγω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 40 εκατ. ευρώ περίπου, και Οα
αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

11. Επί του προϋπολογισμού του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (-ΕΦΚΑ) (φορέας της Γενικής
Κυβέρνησης)

Δαπάνη ύψους 53 χιλ. ευρώ περίπου. εξαιτίας της παράτασης των
συμβάσειον παροχής υπηρεσιών καθαριότητας. που έχει συνάψει η Π.Υ.Σ.Υ.
του -Ε.Φ.Κ.Α. Αττικής.

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από Τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του -ΕΦΚΑ.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2022
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