
ΠΡΟΣΘΗΚΗ — ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

με τίτλο

(<Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες

ιτεριβαλλοντικές διατάξεις»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Παρατηρητή ριο τιμών προϊόντων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση των

νοικοκυριών — «Καλάθι του νοικοκυριού»

1. Οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροψίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες

λιανικής πώλησης (ι<5υρεΓ Γ5»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών

υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια (90000000) 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. 1 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 οτα ψυσικά ή ψηψιακά καταοτήματά

τους, ως προς τη σύνθεση του «καλαθιού του νοικοκυριού» που προτείνουν. Η ενημέρωση

αυτή γίνεται με κάθε πρόσψορό μέσο, ιδίως με λίστες, ψυλλάδια και ειδική οήμανοη επίτων

προϊόντων ή του χώρου πώλησής Τους.

3. Ο κατάλογος των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού» και οιτιμές

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 στους υπόχρεους της παρ. 1. Οι ως άνω

επιχειρήσεις, εψόσον αποστείλουν κατάλογο προϊόντων, καθίστανται 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 οι 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.

Άρθρο 2

Χρήση υπογείου από βιομηχανικές — βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αρτοποιίας — Τροποποίηση

περ. β) παρ. 5 άρθρου 2 ν. 3526/2007

Στην περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3526/2007 (Α’ 24), περί προϋποθέσεων ίδρυσης

και λειτουργίας επιχειρήσεων αρτοποιίας, προστίθεται νέο τέταρτο εδάψιο, και η περ. β)

διαμορψώνεται ως εξής:
ιιβ) Εντός του ενιαίου χώρου του κτιρίου, όπως προσδιορίζεται στις περιπτώσεις β’ και στ’

του άρθρου 1, περιλαμβάνονται τα εξής διαμερίσματα και χώροι: ζυμωτήριο, πρατήριο

άρτου ή αποθήκη άρτου, αποθήκη αλεύρων, κλίβανος παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και

θερμοΘάλαμος με χώρο εκκλιβάνισης, αποθήκη στερεών καυσίμων, όπου απαιτείται,

αποδυτήριο, αποχωρητήριο, και λουτρό εργαζομένων. Τα διαμερίσματα και οι χώροι του

ζυμωτηρίου, του πρατηρί.ου άρτου ή της αποθήκης άρτου και του κλιβάνου παραγωγής

προϊόντων αρτοποιίας και θερμοθαλάμου με χώρο εκκλιβάνισης, δεν επιτρέπεται να

αποτελούν διαμερίσματα ή χώρους υπογείου. Η αποθήκη αλεύρων μπορεί να βρίσκεται και

σε υπόγειο χώρο, εψόσον υψίστανται μηχανικά μέσα ανυψώσεως αλεύρων. Ο εν λόγω

περιορισμός δεν ισχύει στις βιομηχανικές — βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αρτοποιίας της παρ.

στ του άρθρου 1, αν ο χώρος του υπογείου αποτελεί χώρο κύριας χρήσης, σύμψωνα με τον

Κτιριοδομικό Κανονισμό της υπ’ αρ. 3046/304/1989 απόψασης του Αναπληρωτή Υπουργού

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων (Δ’ 59). Αν τα διαμερίσματα του

ζυμωτηρίου καιτης αποθήκης αλεύρων βρίσκονται σε διαψορετικούς ορόψους, απαιτείται η

εγκατάσταση αναβατορίου, ανελκυστήρα ψορτίων ή άλλων μηχανικών μέσων για τη

μεταψορά των αλεύρων. Ο κλίβανος παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας - θερμοθάλαμος με

το χώρο εκκλιβάνισης μπορεί να αποτελούν συνέχεια του διαμερίσματος του ζυμωτηρίου.

Στην περίπτωση αυτή, ο χώρος που καταλαμβάνει ο θερμοθάλαμος αποτελεί χώρο του

ζυμωτηρίου.».

Άρθρο 3
Δυνατότητα αντικατάστασης ψυσικού αερίου σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού — Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

1. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού — Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης με μηχανές εσωτερικής καύσης, ισχύος έως Τριάντα πέντε μεγαβάτ (35 Μ\ι’ιΙ) και
καύσιμο ψυσικό αέριο, που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
ή Θα τεθούν σε λειτουργία μέχρι την 30η Ιουνίου 2023, δύνανται, μέχρι την εν λόγω
προθεσμία, να προβούν σε εναλλαγή καυσίμου για την αντικατάσταση του ψυσικού αερίου
με προπάνιο ή μίγμα προπανίου — βουτανίου (ιιΙΡΟ»), εψόσον η αποΘηκευόμενη ποσότητα
αυτού δεν υπερβαίνει το κατώτατο όριο της υπ’ αρ. 172058/11.2.2016 κοινής απόψασης των
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασψάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας,
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 354), ήτοι πενήντα (50) τόνους. Η διάρκεια
χρήσης προτιανίου ή μί.γματος πρσπανίσυ — βουτανίου (ιιΙΡίΞ») δεν μπορεί να ξεπερνά τους
δεκαοχτώ (18) μήνες από την πρώτη εναλλαγή και χρήση αυτών.
2. Για την ως άνω μεταβολή εψαρμόζεται η παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 4951/2022 (Α’ 129)
και επιπλέον προσκομίζεται στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή της εγκατάστασης, υπεύθυνη
δήλωση υιτογεγραμμένη από μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας, στην οποία αναψέρεται ότι



σι εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις ασψαλούς και καλής κατασκευής και
λειτουργίας, σύμψωνα με την υπό στοιχεία Δ3/14858/93/8.6.1993 Κοινή απόψαση των
Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (Β’ 477).
3. Για την εναλλαγή του καυσίμου και την αντικατάσταση του Φυσικού αερίου σύμψωνα με
την παρ. 1, δεν απαιτείται τροποποίηση των εκάστοτε συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης

που έχουν συνάψει σι ενδιαψερόμενοι μετον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης
(ΔΑ.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), δυνάμει των άρθρων 9 και 10 του ν. 4414/2016 (Α’ 149) ή των εκάστοτε
Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας δυνάμει των ν. 2773/1999 (Α’ 286) και
3468/2006 (Α’ 129). Οι ενδιαψερόμενοι δύναται να εναλλάσσουν τη χρήση του καυσίμου
τους μηνιαίως και ενημερώνουν εγγράψως τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π Α.Ε. για την κάθε εναλλαγή,
τουλάχιστον την προηγούμενη ημέρα, από την έναρξη χρήσης του νέου καυσίμου. Ειδικά σε
περιπτώσεις αδυναμίας λειτουργίας του σταθμού με χρήση προπανίου ή μίγματος
προπανίου — βουτανίου (ιι1Ρ»), ο ενδιαψερόμενος δύναται να προβαίνει σε εναλλαγή
καυσίμου περισσότερες της μιας Φοράς μηνιαίως, υπό την προϋπόθεση ενημέρωσης της
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε τουλάχιστον τρεις (3) ώρες πριν από την έναρξη χρήσης του νέου καυσίμου.
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις ως άνω μονάδες συμπαραγωγής από τη χρήση
προπανίου ή μίγματος προπανίου — βουτανίου (1Ρί»), χαρακτηρίζεται ως συμπαραγωγή
υψηλής απόδοσης ανεξαρτήτως ποσοστού εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας. Ο
ενδιαψερόμενος υποβάλλειστη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π Α.Ε σε μηνιαία βάση την κατανάλωση προπανίου
ή μίγματος προπανίου — βουτανίου (ι<ΙΡίΞ») σε Μ’Α/ι.

4.Οι ενδιαψερόμενοι οψείλουν να ενημερώσουν εγγράΦως τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε και την
αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή για την τελική επάνοδο στην αποκλειστική χρήση ψυσικού
αερίου.

5. Η τιμή αναψοράς για την αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας των σταθμών του
παρόντος, η μεθοδολογία υπολογισμού της και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με
απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».

Άρθρο 4

Συμβάσεις υπηρεσιών Φύλαξης των κτιρίων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ψύλαξης που έχουν συναψθεί για την κάλυψη των αναγκών

ψύλαξης των κτιρίων των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η ισχύς των

οποίων λήγει έως 31.12.2022, παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως την

ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη νέων συμβάσεων και, σε κάθε

περίπτωση, όχι πέραν της 3Οης.4.2023.

Άρθρο 5

Ανανέωση συμβάσεων εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των

Διευθύνσεων και των Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροψών της

Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταψορών —

Τροποποίηση παρ. 1, 2, 3 και 4 άρθρου 49 ν. 4940/2022

Στις παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 49 του ν. 4940/2022 (Α 112), περί συμβάσεων εργασίας

προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων

Φυσικών Καταστροψών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και

Μεταψορών, η ημερομηνία «31.10.2022» αντικαθίσταται από την ημερομηνία

«31.10.2023.».



Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2022
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

Επισπεύδον Υπουργείο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σωτήριος Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, 2103893572,
Νατάσα Πετρούλια, γραψείου Υπουργού, 2103332000, π.ρθουΙί8@ιπθι

και

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αλέξανδρος Σωτήριος Ντόβας, 2131513861,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Παναγιώτα Μιχελή, Νομική Σύμβουλος, Γραψείο Υπουργού
Οικονομικών, οδός Νίκης 5-7, Τ.Κ. 105 63, τηλ. 210 3332631, 8-

ιηίΙ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αλίκη Τζίμα, Νομική Σύμβουλος, Γραψείο Υψυπουργού Υποδομών
και Μεταψορών, οδός Καλλιδρομίου 6, Τ.Κ. 106 80, τηλ. 210

3303151, 2-πιίΙ:

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον Τομέα τους τομείς νομοέτησης
στου ς οποίους αφοοούν οι όασικές διατάεεις τος αειολομούυενπς ρύυισπς:

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ — ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

με τίτλο
((Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες

ττεριβαλλοντικές διατάξεις»

ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ’

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ’

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

/
Χ

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρηοκευμάτων και Υπουργείου Πολιτιομού & ΑΘλητιομού.
2 Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου ΕΘνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών ΥποΘέοεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διοκυβέρνηοης, Υπουργείου Προοταο[ας του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοούνης.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & ΜεταΦορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & ΤροΦίμων κοι
Υπουργείου Τουριομού.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολοική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο Ι

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα των σημαντικών

ανατιμήσεων που επιβαρύνουν τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, αορσύν,

πρωτίστως, στις αγορές των νοικοκυριών μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος, και

οψείλονται στην ενεργειακή κρίση.

Άρθρο 2

Η ρύθμιση αντιμετωπίζει την αδυναμία εγκατάστασης επιμέρους χώρων των

δραστηριοτήτων αρτοποιίας σε υπόγειο κύριας χρήσης των εγκαταστάσεων

αρτοβιομηχανιών.

Άρθρο 3

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα σε σταθμούς

ηλεκτρσπαραγωγής από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού — Θερμότητας Υψηλής

Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) με μηχανές εσωτερικής καύσης να χρησιμοποιούν προπάνιο

ή μίγμα προπανίου — βουτανίου, αντί για ψυσικό αέριο.

Άρθρο 4

Με την αξιολσγούμενη ρύθμιση παρατείνεται η διάρκεια των συμβάσεων ψύλαξης

των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

(ΛΑΔΕ) έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη νέων

συμβάσεων, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης42023

Άρθρο 5

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ανανεώνονται σι συμβάσεις εργασίας ορισμένου

χρόνου του άρθρου 49 του ν. 4940/2022 (Α’ 112) για τη στελέχωση των Διευθύνσεων

και των Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροψών από τη λήξη

τους και για διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η102023, προκειμένου, αψενός

να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εξυπηρέτηση του μεγάλου αριθμού πληγέντων από

ψυσικές καταστροψές του πρόσψατου παρελθόντος και αψετέρου να

διαμορψωθούν και να υλοποιηθούν οι απαραίτητοι μηχανισμοί αρωγής ενόψει και

___________

της χειμερινής περιόδου 2022-2023.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο Ι

Η ενεργειακή κρίση έχει επιψέρει την αύξηση της διεθνούς τιμής όλων των υγρών

και αέριων καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, μεταψορά και

συντήρηση των καταναλωτικών προϊόντων που είναι βασικά για την αξιοπρεπή

διαβίωση των καταναλωτών, ιδιαίτερα όσων έχουν χαμηλό και μέσο εισόδημα.



Συνεπώς, είναι απαραίτητη η χρήση εργαλείων που μπορούν να περιορίσουν την

άνοδο των τιμών σε μια κρίσιμη περίμετρο αναγκαίων αγαθών.

Άρθρο 2

Αποτελεί πρόβλημα, καθώς στις σύγχρονες αρτοβιομηχανίες, που υπόκεινται και

πληρούν όλες τις απαιτήσεις του υγειονομικού κανονισμού, καθώς και αυτές του

κτηριοδομικού κανονισμού (εξαερισμός, ψωτισμός), η υψιστάμενη διάταξη

περιορίζει αδικαιολόγητα τη δυνατότητα επέκτασης, καθώς οι υπόγειοι χώροι

κύριας χρήσης δεν διαψοροποιούνται αρνητικά, σε σχέση με αυτούς του ισογείου.

Άρθρο 3

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει η δυνατότητα για τους σταθμούς του προτεινόμενου
άρθρου να χρησιμοποιήσουν άλλο καύσιμο πλην ψυσικού αερίου, ούτε η
δυνατότητα εναλλαγής αυτών, το οποίο λειτουργεί ανασταλτικά, ενόψει της
ενεργειακής Κρίσης.

Άρθρο 4

Δεδομένης της ανάγκης προστασίας της ασψάλειας των υπαλλήλων και των πολιτών
που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες της ΛΑΔΕ και διασψάλισης της εύρυθμης και
απρόσΚοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών της, καθίσταται επιτακτική ανάγκη η
αδιάλειπτη ψύλαξη των ανωτέρω κτηρίων.

Εντούτοις, η ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την παροχή
υπηρεσιών ψύλαξης, παρά την έγκαιρη έναρξή τους, μετατίθεται, για λόγους που
δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα των αναθετουσών αρχών, σε χρόνο μεταγενέστερο
της λήξης της υψιοτάμενων συμβάσεων, με αναπόψευκτη συνέπεια, εάν δεν
παραταθούν οι υψιοτάμενες συμβάσεις, την έλλειψη ψύλαξης των υπηρεσιών της
ΛΑΔΕ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 5

Η έκτακτη ανάγκη άμεσης εξυπηρέτησης μεγάλου πλήθους πληγέντων από ψυσικές
καταοτροψές σε διάψορα μέρη της επικράτειας, απαιτεί πρόσθετο ανθρώπινο
δυναμικό για την αποτελεσματικότερη υποβοήθηση του έργου της αποκατάστασης,
η οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Επομένως η ανανέωση των υψιστάμενων
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, κρίνεται αναγκαία.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο Ι
Το σύνολο του καταναλωτικού κοινού και τις επιχειρήσεις υπεραγορών τροψίμων
και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης (5υρθΓ
ΓΠ »).
Άρθρο 2
Τις μεταπο ιητικές επιχειρήσεις αρτοποιίας.
Άρθρο 3
Τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Σ.Η.Θ.Υ.Α. με μηχανές εσωτερικής καύσης
έως τριάντα πέντε (35) μεγαβάτ (ΜλΙ) που λειτουργούν ή θα τεθούν σε λειτουργία
μέχριτην 30η Ιουνίου 2023.
Άρθρο 4
Τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Άρθρο 5



Τα ψυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν πληγεί. από διάψορες ψυσικές

καταστροψές σε όλη την επικράτεια.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

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

Άρθρο 2 - ν. 3526/2007 (Α’ 24)

Άρθρο 4

- άρθρο 43 του ν. 4937/2022 (Α 106)

Άρθρο 5

-άρθρο 49 του ν. 4940/2022 (Α’ 112)

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

1) με αλλαγή προεδρικού Οι προτεινόμενες διατάξεις αψορούν είτε σε
διατάγματος, τροποποιήσεις διατάξεων νόμων είτε σε νέους κανόνες

υπουργικής αιτόψασης δικαίου για τους οποίους δεν υψίσταται νομοθετική

ή άλλης κανονιστικής εξουσιοδότηση.
πράξης;

ί) με αλλαγή διοικητικής Ο στόχος που επιδιώκεται με τις αξιολογούμενες
πρακτικής ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί με αλλαγή
συμπεριλαμβανομένης διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της
της δυνατότητας νέας δυνατότητας νέας ερμηνευτικής Προσέγγισης της
ερμηνευτικής υψιστάμενης νομοθεσίας. Απαιτείται νομοθετική
προσέγγισης της ρύθμιση.
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

Τα υπό ρύθμιση ζητήματα δεν ανάγονται στην

ΙΙΙ) με διάθεση ανεπάρκεια ανθρώττινων και υλικών πόρων. Απαιτείται
περισσότερων νομοθετική ρύθμιση.
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Συναψείς πρακτικές

Εχετε
λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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



Στοχοι αξιολογουμενης ρυθμισης

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

π π π ΕΙ1Ι π

____

Π ι

__

1111

__

Π

_________

Γ·
π ιι ι ιιό π π πιι

Π ·Π

8. Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο Ι

Η αντιμετώπιση του ψαινομένου των συνεχών

ανατιμήσεων σε μία περίμετρο βασικών

αγαθών με ανελαστική ζήτηση για τους

καταναλωτές χαμηλού και μέσου

εισοδήματος.

Άρθρο 2

Η ομαλή ανάπτυξη και λειτουργία των

β ιομηχανιών—βιοτεχνικών επιχειρήσεων

αρτοποιίας σε συνθήκες όμοιες και

ανταγωνιστικές με τις λοιπές επιχειρήσεις του

κλάδου της μεταποίησης.

Άρθρο 3

Η μείωση των καταναλώσεων ψυσικού αερίου.

Άρθρο 4
Η διασψάλιση της δημόσιας υγείας, η
ασψάλεια των πολιτών και των υπαλλήλων της
ΛΑΔΕ καθώς και η προστασία της δημόσιας
περιουσίας και περαιτέρω η διασψάλιση της
εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας των
υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και

σε όργανα της Ε.Ε.:
ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

7.

1) βραχυπρόθεσμοι:



της ΛΑΔΕ και της εξυπηρέτησης των
συναλλασσό μενων.
Άρθρο 5
Η άμεση αποκατάσταση των πληγέντων
πολιτών και η εύρυθμη λειτουργία των
Διευθύνσεων και των Τομέων Ατωκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροψών.

Άρθρα Ι και 2

Οι διατάξεις έχουν βραχυπρόθεσμο

χαρακτήρα.

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι: Άρθρο 3

Η προστασία των παραγωγών από τις

απρόβλεπτες διακυμάνσεις των τιμών του

ψυσικού αερίου.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξισλσγούμενης ρύθμισης

Ί14.
Σύνοψη όχων κάθε άρθρου

Στόχος



Ι Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η εκκίνηση

πρωτοβουλίας για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων μιας

περιμέτρου βασικών αγαθών, που παρουσιάζουν ανελαοτική

ζήτηση και είναι απολύτως απαραίτητα για τα περισσότερα

νοικοκυριά χαμηλού και μέσου εισοδήματος. Η πρωτοβουλία

αυτή βασίζεται, πρωτίστως, στην πρόθεση των επιχειρήσεων

υπεραγορών τροψίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν

δραστηριότητες λιανικής πώλησης («5υρθΓ Γι&5»), των

επιχειρήσεων που παράγουν τα απαραίτητα για τους

καταναλωτές αγαθά, αλλά και άλλων επιχειρήσεων, να

αναδείξουν το κοινωνικό τους πρόσωπο και να εστιάσουν τις

δράσεις εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης και τις

προωθητικές τους ενέργειες, σε ένα «καλάθι)> απαραίτητων

προϊόντων, προκειμένου να συγκρατηθεί ο ρυθμός των

ανατιμήσεων, προς όψελος των καταναλωτών χαμηλού και

μέσου εισοδήματος. Παράλληλα, η πρωτοβουλία της

δημιουργίας του «καλαθιού του νοικοκυριού» επιδιώκει την

πρόκληση ακόμα εντονότερου ανταγωνισμού μεταξύ των

επιχειρήσεων για ένα συγκεκριμένο εύρος κατηγοριών

προϊόντων, κυρίως τροψίμων και αγαθών πρώτης ανάγκης,

μέσω της δημοσιότητας που λαμβάνει η πρωτοβουλία αυτή. Σε

κάθε περίπτωση, τα αγαθά που θα περιλαμβάνονται στο

«καλάθι του νοικοκυριού» κάθε επιχείρησης ελέγχονται κατά

προτεραιότητα για παραβάσεις του άρθρου 58 του ν.

4818/2021 (Α’124), προκειμένου να περιψρουρηθεί η

αξιοπιστία του εγχειρήματος.

2 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιτρέπεται η χρήση του

υπογείου για το σύνολο των διαμερισμάτων της παραγωγικής

διαδικασίας των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων

αρτοποιίας, εψόσον αυτό αποτελεί χώρο κύριας χρήσης,

σύμψωνα με τον Κτηριοδομικό Κανονισμό.

3 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα σε
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού
— Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, με μηχανές εσωτερικής
καύσης, να χρησιμοποιούν προπάνιο ή μίγμα προπανίου —

βουτανίου, αντί για ψυσικό αέριο, για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα. Επιπλέον, καθορίζονται η διαδικασία με την οποία
μπορεί να προχωρήσει ο παραγωγός στην εναλλαγή καυσίμου
και οι υποχρεώσεις του παραγωγού για ενημέρωση τόσο της
αδειοδοτούσας αρχής όσο και του Διαχειριστή Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης, ενώ παρέχεται
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να
καθορίσει τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας από
τη χρήση προπανίου ή μίγματος προπανίου — βουτανίου.



4 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, σι συμβάσεις υπηρεσιών

ψύλαξης της ΛΑΔΕ η ισχύς των οποίων λήγει έως τις 31.122022,

παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τσυς έως την

ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης και

πάντως όχι πέραν της 3Οης.4.2023. Με τις ρυθμίσεις αυτές

σκοπείται η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, της προστασίας

και της ασψάλειας των πολιτών και των υπαλλήλων της ΛΑΔΕ

καθώς και η προάσπιση της δημόσιας περιουσίας για το εν

λόγω χρονικό διάστημα.

5 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ανανεώνονται σι συμβάσεις

εργασίας ορισμένου χρόνου που είχαν παραταθεί με το άρθρο

49 του ν. 4940/2022 (Ν 112), για τη στελέχωση των

Διευθύνσεων και των Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων

Φυσικών Καταστροψών, από τη λήξη τους καιγια διάστημαπου

δεν υπερβαίνει την 31η.10.2023, με στόχο την απρόσκοπτη

συνέχιση της εξυπηρέτησης μεγάλου πλήθους πληγέντων από

ψυσικές καταστροψές προηγουμένων ετών αλλά και του

τρέχοντος έτους. Η ανανέωση των υπαρχουσών συμβάσεων

εργασίας ορισμένου χρόνου είναι αναγκαία, καθώς οι

συγκεκριμένοι συμβασιούχοι έχουν αποκτήσει εμπειρία τόσο

ως προς τη διενέργεια αυτοψιών όσο και ως προς την έκδοση

πράξεων αδειών επισκευής και εγκρίσεων Στεγαστικής

Συνδρομής για την αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων.

Επομένως η συνδρομή τους στην εξυπηρέτηση πλήθους

πληγέντων πολιτών και στην αποκατάσταση των ζημιών λόγω

ψυσικών καταστροψών και λοιπών εκτάκτων ψαινομένων και

στην υποβοήθηση του συνολικού έργου της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

αποδεικνύεται σημαντική.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση νενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΟΝΙΛ&

ΦΥΣΙΚΟ,
ΔΗΜΟΣΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΟΊΚΗΣΗ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΜΕΣΑ Αύξηση εσόδων Χ



Μείωση δαπανών Χ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /

αποτελεσματικότητα

Άλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο 4: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα
της δημόσιας διοίκησης, καθώς μέσω της λήψης μέτρων για την προστασία των υπαλλήλων και των
συναλλασσόμενων πολιτών, καθώς και της δημόσιας περιουσίας, περιορίζεται η διασπορά του κορωνοΙού
ςονο-ι9 και εξασψαλίζεται η αδιάκοπη λειτουργία των υπηρεσιών.
Άρθρο 5: Με την αξισλογούμενη ρύθμιση συνεχίζεται η εύρυθμη λειτουργία των Διευθύνσεων και των Τομέων
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταοτροψών και υποστηρίζεται το έργο αποκατάστασης των
πληγέντων πολιτών.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΙΙΜΟΣΙΑ

ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΔΙΟΊΚΗΣΗ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝ ΊΚΕΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΓΙΑ ΤΗΝ
Υποδομή /

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ

εξοπλισμός

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα

Εντ1 μέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

Χ

ΕΜΜΕΣΑ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια Οεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο



Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλαγών Κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ την εκτέλεση
&ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
Κοστος

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
συμμετοχης

στη νεα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

[ 20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ

ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΦΥΣΙΚΟ,

ΔΙΟΙΚΙ-ΙΣΗ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΔΙΑιΙ)ΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΛΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
ενταπισμός
κινδύνου

Δ ιαττίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων

ΚΙΝΔΥΝΟΙ Άλλο
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εφαρμογή

Ανάδειξη καλών

ΜΕΙΩΣΗ πρακτικών κατα

ΚΙΝΔΥΝΩΝ την υλοποίηση
της ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων



Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Στ. Έκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Παρ. Ι άρθρου 5, άρθρο 25

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό

δίκαιο

“ (συμπεριλαμόανομένου

του Χάρτη Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων)

Κανονισμός —

Π

Οδηγία
‘7

Απόψαση —

Π

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση

Π των Δικαιωμάτων του —

Ανθρώπου

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

Π

δικαστήριο

(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή

(αναψέρατε)

Στην περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 2
του ν. 3526/2007 (Α 24), περί
προϋποθέσεων ίδρυσης και
λειτου ργίας επιχειρήσεων αρτοπσιίας,
προστίθεται νέο τέταρτο εδάιο, και η
περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:
«β) Εντός του ενιαίου χώρου του κτιρίου,
όπως προσδιορίζεται στις περιπτώσεις

και στ του άρθρου 1,
περιλαμβάνονται τα εξής διαμερίσματα
και χώροι: ζυμωτήριο, πρατήριο άρτου ή
αποθήκη άρτου, αποθήκη αλεύρων,
κλίβανσς παραγωγής προϊόντων
αρτοποιίας και θερμσθάλαμος με χώρο
εκκλιβάνισης, αποθήκη στερεών
καυσίμων, όπου απαιτείται,

ιιβ) Εντός του Ενιαίου χώρου του κτιρίου,
όπως προσδιορίζεται στις περιπτώσεις β
και στ του άρθρου 1, περιλαμβάνονται τα
εξής διαμερίσματα και χώροι: ζυμωτήριο,
πρατήριο άρτου ή αποθήκη άρτου, αποθήκη
αλεύρων, κλίβανος Παραγωγής προϊόντων
αρτοποιίας και θερμσθάλαμος με χώρο
εκκλιβάνισης, αποθήκη στερεών καυσίμων,

όπου απαιτείται, αποδυτήριο,

αποχωρητήριο, καιλσυτρό εργαζομένων. Τα

διαμερίσματα και σι χώροι του ζυμωτηρίου,

του Ίτρατηρίου άρτου ή της αττοθήκης άρτου
και του κλιβάνου Παραγωγής προϊόντων
αρτοπσιίας και θερμοθαλάμου με Χώρο

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία &όασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου

Π ΕΕ.

Νομολογία Ευρωπαϊκού

Π Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του —

Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή —

Π διαιτητικά όργανα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάαση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοσύμενης ρύιμισης

Άρθρο 2

Υφιστάμενες διατάξεις

Η περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 2 του

ν.3526/2007 έχει ως εξής:



αποδυτήριο, αττοχωρητήριο, και λουτρό
εργαζομένων. Τα διαμερίσματα και οι
χώροι του ζυμωτηρίου, του πρατηρίου
άρτου ή της αποθήκης άρτου και του
κλιβάνου παραγωγής προϊόντων
αρτοποιίας και θερμοθαλάμου με χώρο
εκκλιβάνισης, δεν επιτρέπεται να
αποτελούν διαμερίσματα ή χώρους
υπογείου. Η αποθήκη αλεύρων μπορεί
να βρίσκεται και σε υπόγειο χώρο,
εψόσον υψίστανται μηχανικά μέσα
ανυψώσεως αλεύρων. Ο εν λόγω
περιορισμός δεν Ισχύει στις
βιομηχανικές — βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις αρτοποιίας της παρ. στ
του άρθρου 1, αν ο χώρος του υπογείου
αποτελεί χώρο κύριας χρήσης, σύμψωνα
με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό της υπ
αρ. 3046/304/1989 απόψασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ΔημοσίωνΕργων (Δ 59).
Αν τα διαμερίσματα του ζυμωτηρίου και
της αιτοθήκης αλεύρων βρίσκονται σε
διαψορετικούς ορόψους, απαιτείται η
εγκατάσταση αναβατορίου,
ανελκυοτήρα Φορτίων ή άλλων
μηχανικών μέσων για τη μεταψορά των
αλεύρων. Ο κλίβανσς παραγωγής
προϊόντων αρτοποιίας - θερμοθάλαμος
με Το χώρο εκκλιβάνισης μπορεί να
αποτελούν συνέχεια του διαμερίσματος
του ζυμωτηρίου. Στηντιερίπτωση αυτή, ο
χώρος που καταλαμβάνει ο
θερμοθάλαμος αποτελεί χώρο του
ζυ μωτη ρίου.».

εκκλιβάνισης, δεν επιτρέπεται να
αποτελούν διαμερίσματα ή χώρους
υπογείου. Η αποθήκη αλεύρων μπορεί να
βρίσκεται και σε υπόγειο χώρο, εΦόσον
υψίστανται μηχανικά μέσα ανυψώσεως
αλεύρων. Αν τα διαμερίσματα του
ζυμωτηρίου και της αποθήκης αλεύρων
βρίσκονται σε διαψορετικούς ορόψους,
απαιτείται η εγκατάσταση αναβατορίου,
ανελκυστήρα Φορτίων ή άλλων μηχανικών
μέσων για τη μεταψορά των αλεύρων. Ο
κλίβανος Παραγωγής προϊόντων αρτσποιίας
θερμοθάλαμος με το χώρο εκκλιβάνισης
μπορεί να αποτελούν συνέχεια του
διαμερίσματος του ζυμωτηρίου. Στην
περίπτωση αυτή, ο χώρος που
καταλαμβάνει ο θερμοθάλαμος αποτελεί
χώρο του ζυμωτηρίου.
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Αριθμ. 259 / 29 / 2022
ΓΕΝΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΧ

ΕΚΘΕΣΗ

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

Επί τροτιολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την
τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες περιβαλλοντικές
διατάξεις».

Α. Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Αποστέλλουν, έως την οριζόμενη ημερομηνία, οι αναφερόμενες
επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν
δραστηριότητες λιανικής πώλησης («5υρΓ ιτιΓ115»), στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατάλογο
καταναλωτικών προϊόντων («καλάθι του νοικοκυριού»), που είναι απαραίτητα
για την αξιοπρεπή διαβίωση και διατίθενται σε προσιτές τιμές, συγκριτικά με
τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
β. Προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου σε περίπτωση 1) αθέτησης
της υποχρέωσης αποστολής καταλόγου Προϊόντων ΙΙ) αποστολής ελλιπούς
καταλόγου προϊόντων, από τους υπόχρεους.

2. Επιτρέπεται εφεξής η χρήση του υτιόγειου χώρου, για την παραγωγική
διαδικασία σε βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αρτοποιίας, υπό την
οριζόμενη προϋπόθεση.

3.α. Παρέχεται η δυνατότητα σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από
Συμιταραγωγή Ηλεκτρισμού — Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με μηχανές
εσωτερικής καύσης, ισχύος έως Τριάντα πέντε μεγαβάτ (35 Μ\’) και καύσιμο
φυσικό αέριο, που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος των
προτεινόμενων διατάξεων ή Θα τεθούν σε λειτουργία μέχρι την 3Ο Ιουνίου
2023, να προβούν σε εναλλαγή καυσίμου για την αντικατάσταση του φυσικού
αερίου με προπάνιο ή μίγμα προπανίου — βουτανίου (ιιΓΡΟ»), υπό τους
οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις.
β. Για την εναλλαγή του καυσίμου και την αντικατάσταση του φυσικού
αερίου σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν απαιτείται τροποποίηση των εκάστοτε



συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης που έχουν συνάψει σι ενδιαφερόμενοι με
τον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) ή
των εκάστοτε Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας.
γ. Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται η τιμή αναφοράς για την
αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας των προαναφερόμενων σταθμών, η
μεθοδολογία υπολογισμού της και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

4. Παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους (31.12.2022) για το
οριζόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών
διαδικασιών για τη σύναψη νέων συμβάσεων, σι συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών φύλαξης που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των σχετικών
αναγκών των κτιρίων των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

5. Ανανεώνονται, αυτοδίκαια από τη λήξη τους (31.10.2022) για το
οριζόμενο χρονικό διάστημα, οι συναφθείσες, κατά τις κείμενες διατάξεις
(άρθρα: 20 του ν.2Ι90/Ι94, 56 έως 63 του π.δ.410/1988, 36 του ν.4765/2021,
25 του ν.4829/2021), συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(ι.δ.ο.χ.), συνολικά διακοσίων σαράντα Τριών (243) ατόμων όλων των
ειδικοτήτων, που προσλήφθηκαν στις μνημονευόμενες υπηρεσίες του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την αντιμετώπιση επειγουσών και
απρόβλεπτων αναγκών.

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

Ι. Ετιί του κρατικού τιροϋτωλογισμού

1. Δαπάνη ύψους έως 1,9 εκατ. ευρώ περίπου συνολικά για τα έτη 2022
και 2023, λόγω της παράτασης των συμβάσεων φύλαξης, που έχουν συναφθεί
για την κάλυψη των σχετικών αναγκών των κτιρίων των υπηρεσιών της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.ΔΕ.).

2. Δαπάνη από την ανανέωση, από τη λήξη τους για το οριζόμενο χρονικό
διάστημα, των συναφθεισών συμβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ. συνολικά διακοσίων
σαράντα Τριών (243) ατόμων όλων των ειδικοτήτων, που προσλήφθηκαν στις
μνημονευόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για
την αντιμετώπιση επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών και, την ως εκ
τούτου, κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας αυτών.

Η εν λόγω δαπάνη, σύμφωνα με τα στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου,
εκτιμάται στο ποσό των 680 χιλ. ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος
και στο ποσό των 3,4 εκατ. ευρώ περίπου, για το έτος 2023.

3. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων, από την επιβολή διοικητικού προστίμου
σε περίπτωση 1) α0έτησης της υποχρέωσης αποστολής καταλόγου προϊόντων ή



ΙΙ) αποστολής ελλιπούς καταλόγου Προϊόντων, από τους υπόχρεους στο
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Ε.Λ.Α.Π.Ε., τον οποίον διαχειρίζεται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.
Α.Ε. / φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση καταβολής υψηλότερων
αποζημιώσεων για την παραγόμενη ενέργεια, στους σταθμούς
ηλεκτροπαραγωγής που προβαίνουν σε εναλλαγή καυσίμου και αντικατάσταση
του φυσικού αερίου σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Το ύψος της
δαπάνης αυτής εξαρτάται από την έκδοση υπουργικής απόφασης (τιμή
αναφοράς, μεθοδολογία υπολογισμού της) και από πραγματικά γεγονότα
(πλήθος σταθμών υπαγόμενων στη ρύθμιση κ.λπ.).

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΕΙΑ ΑΙΜΑί3Ο
25.10.2022 17:35
Ιουλία Γ. Αρμάγου



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της

Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019

σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση

της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες περιβαλλοντικές διατάξεις».

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, επέρχονται τα ακόλουθα Οικονομικά
αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού
1. Δαπάνη ύψους έως 1,9 εκατ. ευρώ περίπου συνολικά για τα έτη 2022 και 2023, λόγω της
παράτασης των συμβάσεων ψύλαξης, που έχουν συναψθεί για την κάλυψη των σχετικών αναγκών των
κτιρίων των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
2. Δαπάνη από την ανανέωση, από τη λήξη τους για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, των
συναψθεισών συμβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ. συνολικά διακοσίων σαράντα τριών (243) ατόμων όλων των
ειδικοτήτων, που προσλήψθηκαν στις μνημονευόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταψορών, για την αντιμετώπιση επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών και, την ως εκ τούτου,
κάλυψη του κόστους μιοθοδοσίας αυτών.

Η εν λόγω δαπάνη εκτιμάται στο ποσό των 680 χιλ. ευρώ περίπου γιατο τρέχον οικονομικό έτος
και στο ποσό των 3,4 εκατ. ευρώ περίπου, για το έτος 2023.

Οι ως άνω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Ε.Λ.Α.Π.Ε., τον
οποίον διαχειρίζεται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.. Α.Ε. / φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση καταβολής υψηλότερων αποζημιώσεων για την παραγόμενη
ενέργεια, στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που προβαίνουν σε εναλλαγή καυσίμου και
αντικατάσταση του ψυσικού αερίου σύμψωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Η δαπάνη αυτή, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση υπουργικής απόψασης (τιμή
αναψοράς, μεθοδολογία υπολογισμού της) και από πραγματικά γεγονότα (πλήθος σταθμών
υπαγόμενων στη ρύθμιση κ.λπ.), θα αντιμετωπίζεται από τους πόρους του ανωτέρω ειδικού
λογαριασμού.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

111’ΤΟ, Τ,\[ΚΟ11λ, (Γ)ΓόΙΛΓ)Ι

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

,‘( ,


