ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Μετατροπή του Οργανισμού Αήάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) στην
Ανώνυμη Εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων» και κύρωση του
Καταστατικού της)>

Προτεινόμενη διάταξη
Άρθρο μόνο
Ειδικότερες ρυθμίσεις για τους υπολόγους Χ.Ε.Π. της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ.
13 6/1998

Για όσο χρόνο διαρκεί η ένοπλη σύρραξη στην Ουκρανία ή Εξακολουθούν να είναι σε ισχύ
οι κυρώσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που αποκλείουν την πρόσβαση των
ρωοικών τραπεζών στο διεθνές χρη ματοπιστωτικό σύστημα, το όριο των πεντακοσίων (500)
δολαρίων ΗΠΑ., που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 136/1998 (Α 107), δεν ισχύει
για τους υπόλογους Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), με ημερομηνία
απόδοσης την

31η

Ιανουαρίου 2022

ή

μεταγενέστερη, οι οποίοι υπηρετούν στις
διπλωματικές ή έμμισθες προξενικές αρχές ή σε άλλες υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου
με έδρα την Ουκρανία ή τη Ρωσική Ομοσπονδία. Οι ανωτέρω δύνανται να καταθέτουν το
ποοό των τόκων και το αδιάθετο υπόλοιπο του Χ.Ε.Π., ανεξαρτήτως ποσού, ως έσοδα των
προξενικών εισπράξεων και τα γραμμάτια είσπραξης αυτών συναποτελούν δικαιολογητικά
απαλλαγής τους, καθώς και τακτοποίησης του Χ.Ε.Π..
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2022
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΚΟ1Α0 ΒΕΝ0ΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

τ-Ζι.),·’η’ )Κ..

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Γ?Ί*
ρνμ

ΙΖ€35
η115

Γ

ΣΥλΑ1Μ-Ι

—

ΝΙΚΟΙΑΟΤ)ϊΝΙ)Μ5

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

_________________________________________________________

Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Μετατροπή του Οργανισμού Ασψάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) στην
Ανώνυμη Εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων» και κύρωση του
Καταστατικού της»
-

Επισπεύδον Υπουργείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: ηγ@πή 210.368.1050,
-

Βασιλική Κόκοτα, Δ.Ν. —Νομ. Σύμβουλος
Εττιλέξατε από τονπαρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύδμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

—

-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Χ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

—

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.
2

Τομέας νομοΟέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου ΕΟνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών,
Τομέας νομοθέτησης επί Οεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας) Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής)
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & ΤροΦίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

2

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολσγσύμενης ρύθμισης

1.
Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι, για όσο χρόνο διαρκεί η ένοπλη
σύρραξη στην Ουκρανία ή εξακολουθούν να είναι σε ισχύ οι κυρώσεις του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) που αποκλείουν την πρόσβαση των ρωσικών
τραπεζών στο διεθνές χρηματοπιοτωτικό σύστημα, οι υπόλογοι Χρηματικού
Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), με ημερομηνία απόδοσης την 31η Ιανουαρίου
2022 ή μεταγενέστερη, οι οποίοι υπηρετούν στις διπλωματικές ή έμμισθες
προξενικές αρχές ή σε άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου με έδρα την
Ουκρανία ή τη Ρωσική Ομοσπονδία, δύνανται να καταθέτουν τα ποσά των τόκων και
το αδιάθετο υπόλοιπο των Χ.Ε.Π., ανεξαρτήτως ποσού, ως έσοδα των προξενικών
εισπράξεων, κατά απόκλιση της ισχύουσας υποχρέωσης που προβλέπει η παρ. 2 του
άρθρου 2 του π.δ. 136/1998 (Α’ 107), σύμψωνα με την οποία οι υπόλογοιτων Χ.Ε.Π.
υποχρεούνται να καταθέτουν ποσά που υπερβαίνουν τα πεντακόσια (500) δολάρια
Η.Π.Α. σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της
Ελλάδος.
Η τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης Είναι ανέψικτη νια όσο χρόνο δεν λειτουργεί το
τραπεζικό σύστημα στην Ουκρανία και στη Ρωσική Ομοσπονδία, με αποτέλεσμα η
εισαγωγή των ως άνω ποσών στις προξενικές εισπράξεις, έναντι γραμματίου
είσπραξης των αδιάθετων υπολοίπων και των τόκων των Χ.Ε.Π., να καθίσταται, υπό
τις παρούσες συνθήκες, η μόνη δυνατή επιλογή για τους υπολόγους.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Για όσο χρόνο δεν λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα στην Ουκρανία και τη Ρωσική
Ομοσπονδία, είναι ανέψικτη η τήρηση της προϋπόθεσης της παρ. 2 του άρθρου 2
του π.δ. 136/1998, ήτοι η κατάθεση, σε τραπεζικό ίδρυμα, των τόκων και των
αδιάθετων υπολοίπων των Χ.Ε.Π. που υπερβαίνουν το ισόποσο των 500 δολαρίων
Η.Π.Α., για τους υπολόγους οι οποίοι υπηρετούν σε αρχές ή υπηρεσίες του
Ελληνικού Δημοσίου που εδρεύουν στις δύο αυτές χώρες.

3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Αψορά υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν σε διπλωματικές ή έμμισθες προξενικές
αρχές ή άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου με έδρα την Ουκρανία ή τη
Ρωσική Ομοσπονδία.

3

_____________________________________________________
_____

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωιτιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ ΓΙΧ
Οχι
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;
Το ζήτημα ρυθμίζεται με τις διατάξεις του π.δ. 136/1998 (Α’107).

5.

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

ι) με αλλαγη προεδρικου
,
διαταγματος,
.
υπουργικης αΠοψασης
ή &ης κανονιοτικής
πραξης;
,

) με αλλαγή διοικητικής
Πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατοτητας νεας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
Ιι) με διαθεση
περισσοτερων
ανθρωπινων και
υλικών Πόρων;
,

ΥΦίσταται κατεπείγουσα ανάγκη να ρυθμιστεί το
ζητημα νομοθετικα, δεδομενου οτι στις δυο χωρες,
Ουκρανια και Ρωσικη Ομοσπονδια, δεν λειτουργει
αυτη Τη στιγμη το τραπεζικο συστημα και δεν γινονται
τραπεζικες συναλλαγες.
,

,

Τα ζητήματα που ρυθμίζονται με την αξιολογούμενη
ρύθμιση δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με αλλαγή
διοικητικής πρακτικής και δεν επιδέχονται νέας
ερμηνευτικης προσεγγισης.

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση
περισσοτερων ανθρωπινων και υλικων πορων.

—‘

-

Συναψείς Πρακτικές

λάβει υπόψη συναψείς Πρακτικές;
‘Εχετε
Έάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:
ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:
ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

ΝΑΙ

Π

ΟΧΙ

________________________________

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7
.

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

Η
11
Π

4!Π

Π

ΕΙ
π

]π

Μ

Π&ΙΠΓ7;Ι
8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
Τυχόν τόκοι και το αδιάθετο υπόλοιπο των
Χ.ΕΠ., ανεξαρτητως ποσου και χωρις τον
περιορισμό της παρ 2 του άρθρου 2 του πδ,
136/1998, δύνανται ντι εισάγονται στις
προξενικές εισπράξεις, έναντι γραμματίου
είσπραξης, για όσο χρόνο δεν λειτουργεί το
τραπεζικό σύστημα στην Ουκρανία και τη
Ρωσική Ομοσπονδία.

ι) βραχυπροθεσμοι:

Τί) μακροπρόθεσμοι:
Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

> Εινική άμυνα Εξωτερική πολιτική:
-

Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του επισπεύδοντος
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.
> Οικονομική /Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:

Για την

ενδεικτική

παράθεση

δεικτών αξιοποιήθηκαν
και της ΕΛΣΤΑΤ

οι

βάσεις

δεδομένων του

ΟΟΣΑ

5

_________
________

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
σ-τοεχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ακαθάριστο επώριο ιυροίόν σε αγορσίες τιμές (δισ.)
Ρυθμός μεταβολής ΑΕ[Ι ον σταθερές Τιμές
σοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

(% ΑΕΠ)

ίοοζύγι0 γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος γενικής κυβέρνησης

(Κατά

Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)

ΙΙ ρωταγενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Φαρολογικά έοοδ σως ττασοοτ ό του ΑΕΠ
Αναλογία άμεσης εοι έμμεοης φορολογίας
Ποσά π ου εισπράτταντοε μέχρι σή ιερα από τον φόρο

φόρους στους οποίους αφορούν οι διατάξεις του

ή τους

νομοσχεδίου.
Ποσά Που ειοτυράχ& ηκαν οπ ό φορολογικούς ελέταους
Ποσοστά πράξεων διοιιο1τεκού πρασδιαρισμού φόρου
επιβολής προστί μων που σκυρώθηικον τν μέρει ή τν άλω από
ιο δικσσ*ισ

Ψηψιακη διακυβερνηση
10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ

ί1

ή/και

ΕΜΜΕΣΗ

1) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

)

11.

Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό μετην εκάστοτε ψηψιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ
Π
Οχι
Π

Εξηγήστε:

12

ΔιασΦαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υψιστάμενα συστήματα;
ΝΑΙ Π
Οχι Π

6’

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13

‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού
συστήματος;
ΟΧΙ Π
ΝΑΙ

Εξηγήστε:

)
14.

Κατ’ αρθρο αναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρϋρο

ΜΟΝΟ

Στόχος
Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της υποχρέωσης κατάθεσης
ποσών άνω των πεντακοσίων (500) δολαρίων ΗΠΑ. σε
τράπεζες της Ουκρανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
δεδομένου ότι δεν λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα στις δύο
χώρες, νια όσο χρόνο διαρκεί η ένοπλη σύρραξη στην Ουκρανία
και για όσο χρόνο βρίσκονται σε ισχύ οι κυρώσεις εις βάρος των
τραπεζών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Για τον λόγο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στους υπόλογους
Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΓΙ.), με ημερομηνία
απόδοσης την 31η Ιανουαρίου 2022 ή μεταγενέοτερη, οιοποίοι
υπηρετούν στις διπλωματικές ή έμμισθες προξενικές αρχές ή σε
άλλες υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου με έδρα την
Ουκρανία ή τη Ρωσική Ομοσπονδία, κατάθεσης του ποσού των
τόκων και του αδιάθετου υπόλοιπου των Χ.Ε.Π., ανεξαρτήτως
ποσού, ως έσοδα των προξενικών εισπράξεων και τα γραμμάτια
είσπραξης αυτών συναποτελούν δικαιολογητικά απαλλαγής
τους καθώς και τακτοποίησης του ΧΕ.Π.

________

_________________

________

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση νενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολονούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΛΝΕΤΑ

ΛΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΛ &
ΚΟΙ ΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΛΛΛΟΝ

Ν ΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Λύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση
χρόνου

ΛΜΕΣΑ

Μεγαλύτερη
απσδοτικότητα/
ειποτελεσ ματ ικότη τετ

Χ

Άλλο
ΟΦ ΕΛ Η

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια Οεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αποτίμηση:

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που έχει ανακύψει, προσωρινά, από την
τραπεζικού συστήματος στις δύο χώρες, Ουκρανία Και Ρωσική Ομοσπονδία.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

έλλειψη

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΑΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΜΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
Προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΙΤΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική ατιοτίμηση:

Δεν προκαλείται δαπάνη από την υιοθέτηση της προτεινόμενης ρύθμισης.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΊΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ι

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ι

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΑΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΗΑΑΑΟΝ

Ν ΗΣΙΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
εντοπισμος
κινδύνου

9

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής Ι
αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή
Ανάδειξη καλών
πραισικών Κατά
ην υλοπαίοη
της ρύΟμσης

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Συνεχής
αξ.ολόγηση
δια&κασιών
διαχεοισης
κ.νδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αιτοτίμηση:

Γνώμες

ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.
!

Ειδική αιτισλογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

Ιο

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

25.

Ενωσιακό δίκαιο

Π

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμττεριλ αμ8ανομέ νου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

Οδηγία

Απόφαση

26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή συμφωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Π

Διεθνεις συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27
.

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

ΙΙ

Π

Ανώτατο ή άλλο εθνικά
δικαστήριο
(αναψέρατε)
Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

28.

Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Νομολογία Δικαστηρίου
ΕΕ.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

ή

12

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποτιοιούμενων

29.

Τροποποίηση

—

ή

καταργούμενων διατάξεων

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύϋμισης

30.

Υφιστάμενες διατάξεις

Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενηςρύϋμισης

Καταργουμενες διατάξεις

που προόλέττουν κατάργηση

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2022
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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κο:Εν
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστη ρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών
«Μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων
(Ο.Α.Ε.Π.) στην Ανώνυμη Εταιρεία ‘Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών
Πιστώσεων’ και κύρωση του Καταστατικού της»

Α.
Με την υπόψη τροπολογία, παρέχεται η δυνατότητα στους υπόλογους
των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) με ημερομηνία
απόδοσης την 3Γ11.2022 ή μεταγενέστερη, σι οποίοι υπηρετούν στις
διπλωματικές ή έμμισθες προξενικές αρχές ή σε άλλες υπηρεσίες του
Ελληνικού Δημοσίου με έδρα την Ουκρανία ή τη Ρωσική Ομοσπονδία, να
καταθέτουν, για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η ένοπλη σύρραξη στην
Ουκρανία ή εξακολουθούν να ισχύουν οι κυρώσεις του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών, το ποσό των τόκων και το αδιάθετο υπόλοιπο των Χ.Ε.Π.
ανεξαρτήτως ύψους, ως έσοδα των προξενικών εισπράξεων, κατά παρέκκλιση
του άρθρου 2 παρ.2, του π.δ. 136/1998 [ποσά άνω των πεντακοσίων (500)
δολαρίων Η.Π.Α. εισάγονται ως έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό].

Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλούνται δημοσιονομικές
επιπτώσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των
λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2022
Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΙΙΕΙΑ ΑΜΑ6Ο1Ι
24.03.2022 16:20

Ιουλία Γ. Αρμάγου

ι4
ΧΕΠ Ουκρανία (ΧΑ)

