Αριθ. 369 / 28 /2021
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και
άλλες επείγουσες διατάξεις»
Α.
















Με το υπόψη σχέδιο νόμου, εισάγονται ρυθμίσεις των Υπουργείων:
Υγείας,
Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Υποδομών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Εσωτερικών,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Μετανάστευσης και Ασύλου
Προστασίας του Πολίτη,
Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης.

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

Επί του Κρατικού προϋπολογισμού

1.
Δαπάνη από την καταβολή πρόσθετης χρηματοδοτικής συμβολής, ύψους
216.628.994,93 ευρώ, για την κατασκευή του Τμήματος Πάτρα – Πύργος της
Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος –
Πάτρα – Πύργος - Τσακώνα.
2.
Δαπάνη από την παράταση έως την 28η.2.2022 (λήγει την 31η.12.2021), της από
17.12.2015 Σύμβασης ανάθεσης Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ), μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και την ως εκ τούτου συνέχιση
καταβολής της προβλεπόμενης κρατικής χρηματοδότησης. Η εν λόγω δαπάνη,
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σύμφωνα με τα στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου, εκτιμάται στο ποσό των 10,4 εκατ.
ευρώ περίπου.
3.
Δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος ποσού 125,3 χιλ. ευρώ περίπου, από τη
δυνατότητα παράτασης συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας.
4.
Δαπάνη ποσού 500 χιλ. ευρώ περίπου, από την παράταση μέχρι 31.3.2022,
ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους, των συμβάσεων έργου και παροχής υπηρεσιών
επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, για την
αντιμετώπιση επιτακτικών αναγκών λόγω της πανδημίας.
5.
Δαπάνη ύψους 377 χιλ. ευρώ από την παράταση έως την 31η.3.2022 της
διενέργειας μοριακού ελέγχου ανίχνευσης κορωνοϊού (PCR) στους υπόχρεους για
κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις.
6.
Δαπάνη:
651 χιλ. ευρώ περίπου ετησίως από την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του
ν.π.δ.δ. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
ΧΩΡΙΟΥ»,
600 χιλ. ευρώ από την παράταση υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας ορισμένου
χρόνου και έργου στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.».
7.

Δαπάνη, η οποία εκτιμάται από το αρμόδιο Υπουργείο στο ποσό των:
α. 330 χιλ. ευρώ περίπου, από την αυτοδίκαιη παράταση έως την 31η.12.2022, της
διάρκειας ισχύος δεκατεσσάρων (14) συνολικά θέσεων μετακλητών υπαλλήλων που
έχουν συσταθεί σε ορισμένες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
και έχει ορισθεί η αυτοδίκαιη κατάργησή τους για την 30η.6.2021,
β. 2,6 εκατ. ευρώ περίπου, από την παράταση έως την 30 η.6.2022 της διάρκειας
ισχύος των συμβάσεων με σχέση εργασίας ι.δ.οχ. του έκτακτου προσωπικού που έχει
προσληφθεί στις δομές φιλοξενίας μεταναστών, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (λήγουν την 31η.12.2021),
γ. 5,8 εκατ. ευρώ περίπου, λόγω της εφαρμογής για ένα (1) ακόμη έτος έως την
31η.12.2022, των ειδικών διατάξεων για την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού
που υπηρετεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, κατά παρέκκλιση του
ανώτατου ορίου ωρών εργασίας που ισχύει με τις γενικές διατάξεις του ν.4354/2015.
8.
Δαπάνη από την παράταση, για το μνημονευόμενο χρονικό διάστημα:
της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19,
της λειτουργίας των οριζόμενων εμβολιαστικών κέντρων,
της καταβολής αποζημίωσης στους ιδιώτες ιατρούς και τους μνημονευόμενους
φορείς υλοποίησης εμβολιασμών της αναμνηστικής δόσης είτε στο ιατρείο τους είτε
κατ’ οίκον. Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης δεν δύναται να προσδιορισθεί επακριβώς,
διότι εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός διενεργηθέντων εμβολιασμών,
επιλογή εμβολίου μονής η διπλής δόσης κ.λπ.),
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της δυνατότητας εμβολιασμού των προβλεπόμενων δικαιούχων από ιδιώτες
ιατρούς κάθε ειδικότητας, συμβεβλημένους με το Υπουργείο Υγείας, είτε στο ιατρείο
τους είτε κατ’ οίκον και τη συνακόλουθη καταβολή της σχετικής αποζημίωσης,
της διάρκειας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των ιατρών, το ύψος της
οποίας εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (προκύπτουσες ανάγκες αναλόγως της
πορείας εξέλιξης της πανδημίας),
της δυνατότητας κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των
ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιατρών της Π.Φ.Υ., σε ασφαλισμένους και
ανασφάλιστους ασθενείς που νοσούν από κορωνοϊό COVID-19,σε περίπτωση
υπέρβασης του ισχύοντος ανώτατου μηνιαίου ορίου των 2000 ευρώ ανά πάροχο,
της διενέργειας ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19 για
επιδημιολογικούς λόγους,
της σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε
εξοπλισμό νοσηλείας και την παροχή υπηρεσιών,
της αναγκαστικής διάθεσης χώρων στο Δημόσιο καθώς και της διάθεσης
επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας,
κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού
ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας προς το Δημόσιο, για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών δημόσιας υγείας,
της διάθεσης στους δικαιούχους, με κρατική μέριμνα, των οριζόμενων
αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, από τα
προβλεπόμενα σημεία διάθεσής τους,
της μετατροπής χρήσης κλινών σε κλίνες Μ.Α.Φ. και σε κλίνες Μ.Ε.Θ. λόγω της
προμήθειας ειδικού εξοπλισμού για τη μετατροπή τους, το ύψος της οποίας εξαρτάται
από πραγματικά περιστατικά,
της αναγκαστικής διάθεσης χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών της
δημόσιας υγείας, λόγω της καταβολής της σχετικής αποζημίωσης, το ύψος της οποίας
εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός/βαρύτητα κρουσμάτων κ.α.),
της χορήγησης αποζημίωσης σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στους
οποίους επιβάλλεται το μέτρο της επίταξης κινητών πραγμάτων τα οποία εμπίπτουν
στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας
και των φαρμάκων,
της κάλυψης των λειτουργικών εξόδων, για τη διενέργεια αερομεταφοράς
ασθενούς με COVID-19 με αεροσκάφη που διατίθενται μέσω ιδιωτικών δωρεών
φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και από την καταβολή αποζημίωσης χρήσης και
αμοιβής παρεπόμενων παρεχόμενων υπηρεσιών για τη λειτουργία τους, το ύψος της
οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (την πορεία εξέλιξης της νόσου COVID19, το πλήθος και τη συχνότητα των περιστατικών μεταφοράς δια αέρος, τη διενέργεια
επιτάξεων ιδιωτικών πτητικών μέσων καθώς και την έκδοση των σχετικών κ.υ.α.),
της καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης για τη χρήση των οικειοθελώς
διατιθέμενων ή επιταχθέντων ιδιωτικών επιβατηγών σκαφών καθώς και για τις
σχετικώς παρεχόμενες υπηρεσίες, λόγω διακομιδής ή μεταφοράς ασθενών που πάσχουν
από κορωνοϊό,
της σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες υγειονομικού υλικού,
φαρμάκων και μέσων προστασίας,
της διενέργειας προμηθειών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί δημοσίων
συμβάσεων, κάθε αναγκαίου υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων, κάθε
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ενδεδειγμένου μέσου ατομικής ή συλλογικής προστασίας, ιατροτεχνολογικών τεστ
κ.λπ. για την αντιμετώπιση της πανδημίας,
της αποζημίωσης των συμβεβλημένων με τις Υ.ΠΕ. ιδιωτικών εργαστηρίων για
τη διενέργεια εξέτασης δειγμάτων βιολογικού υλικού προς διακρίβωση υπόπτων
κρουσμάτων κορωνοϊού.
9.
Δαπάνη από τη θεσπιζόμενη αμοιβή για τους συμμετέχοντες εφοριακούς
υπαλλήλους στις Επιτροπές Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, η οποία
ανατρέχει αναδρομικά στην 31η.7.2020. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης δεν
προσδιορίστηκε από τον αρμόδιο φορέα, ενδέχεται ωστόσο να αντισταθμίζεται εν μέρει
από τη μείωση της αμοιβής των λοιπών μελών των ανωτέρω επιτροπών.
10.
Δαπάνη από την:
επιστροφή στους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων ποσών τελών
κυκλοφορίας για το έτος 2022, το ύψος της οποίας δεν δύναται να εκτιμηθεί, καθώς
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα,
παράταση, έως την 31η.5.2022, κατ’ ανώτατο όριο, των συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε. Ειδικά για την Α.Α.Δ.Ε. η εν λόγω δαπάνη εκτιμάται
κατ’ ανώτατο όριο, στο ποσό των 2 εκατ. ευρώ,
κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας
σύναψη συμβάσεων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή
υπηρεσιών απολύμανσης των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε.
11.
Ετήσια δαπάνη από την:
αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων του συνιστώμενου Τμήματος
Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Σ.ΕΠ.Ε.,
καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης στον προϊστάμενο του υπό σύσταση
Τμήματος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Σ.ΕΠ.Ε., η οποία σύμφωνα με το
επισπεύδον Υπουργείο εκτιμάται στο ποσό των 4,2 χιλ. ευρώ περίπου.
12.
Εφάπαξ δαπάνη από την προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού
για τη λειτουργία του υπό σύσταση Τμήματος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του
Σ.ΕΠ.Ε.
13.
Δαπάνη από την καταβολή των αποδοχών στον πρόεδρο και τα μέλη του
Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής καθώς
και στους αναπληρωτές τους. Η εν λόγω δαπάνη δεν δύναται να προσδιορισθεί
επακριβώς καθόσον εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.
14.
Δαπάνη από την κάλυψη των δαπανών κίνησης του προέδρου και των μελών
του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, των
αναπληρωτών τους και των υπαλλήλων της Γραμματείας της Αρχής. Η εν λόγω δαπάνη
δεν δύναται να προσδιορισθεί επακριβώς καθόσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα
(αριθμός μετακινήσεων κ.λπ.).
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15.
Δαπάνη από την καταβολή μέχρι την 30 η.6.2022 του μηνιαίου εκπαιδευτικού
επιδόματος πρακτικής άσκησης στους σπουδαστές των Ανώτατων Δημόσιων Σχολών
Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.), κατά την πρώτη εκπαιδευτική περίοδο σε πλοίο. Η
δαπάνη αυτή, η οποία εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός σπουδαστών
κ.λπ.) και από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α., εκτιμάται από το αρμόδιο Υπουργείο
στο ποσό των 2 εκατ. ευρώ περίπου.
16.
Δαπάνη από: α. την κάλυψη του κόστους συντήρησης των μεταφορικών μέσων
που θα διατεθούν για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σωμάτων
Ασφαλείας,
β. την παράταση, μέχρι την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών
για το έτος 2022, των εν ισχύ συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των
Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
17.
Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους σύναψης συμβάσεων μίσθωσης
γεωτεμαχίων και ακινήτων από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας. Το ύψος της δαπάνης
αυτής εξαρτάται από τον αριθμό των συναπτόμενων μισθώσεων, το καθοριζόμενο κατά
περίπτωση τίμημα κ.λπ.
18.
Δαπάνη από την παράταση έως την 31η.3.2022 (λήγει την 24η.1.2022) της
δυνατότητας σύναψης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, συμβάσεων
προμήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του ιού
SARS-CoV-2 και κάθε είδους παρεπόμενων υπηρεσιών. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός και όροι συμβάσεων κ.λπ.).
19.
Δαπάνη από την παράταση έως την 30 η.6.2022, συμβάσεων προσωπικού με
σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ. της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες
λήγουν μέχρι την 31η.1.2022. Η δαπάνη αυτή εκτιμάται από το αρμόδιο Υπουργείo στο
ποσό των 6,4 χιλ. ευρώ περίπου.
20.
Δαπάνη από τις κάθε είδους πληρωμές, μέχρι την 31 η.12.2021, της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες θεωρούνται νόμιμες και κανονικές,
σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.
21.
Ενδεχόμενη δαπάνη από την παράταση έως την 31η.3.2022:
της καταβολής αποδοχών σε επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό
βοηθητικό προσωπικό, σε περίπτωση πρόσληψής του για την αντιμετώπιση των
εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού,
της ένταξης των απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μη ενταγμένων σε τακτική θέση σε Μονάδα Τεχνικού
Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) δημοσίου νοσοκομείου, σε συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα, για τη διενέργεια τακτικών
αιμοκαθάρσεων.
22.
Ενδεχόμενη εφάπαξ δαπάνη από την πρόσληψη, κατά το τρέχον σχολικό έτος,
αναπληρωτών με σύμβαση εργασίας ι.δ.ο.χ. πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, για την
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κάλυψη λειτουργικών αναγκών (θέσεις ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού) στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από τον αριθμό
και τη διάρκεια των συναπτόμενων συμβάσεων.
23.
Απώλεια εσόδων από την απαλλαγή από φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις,
δωρεών αιθυλικής αλκοόλης για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19.
24.
Απώλεια δημοσίων εσόδων από τη(ν):
i.
Απαλλαγή, για τα έτη 2021-2023, από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. των κτισμάτων μετά του
αναλογούντος οικοπέδου, που βρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από τους
σεισμούς που εκδηλώθηκαν την 24η Ιουλίου 2021 και την 27η Σεπτεμβρίου 2021 στην
Κρήτη. Το ύψος της εν λόγω απώλειας εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά
(αριθμός υπόχρεων σε φόρο που απαλλάσσονται κ.α.).
ii.
Υπαγωγή, έως και την 30 η Ιουνίου 2022, σε υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α.
6%, των συγκεκριμένων ειδών (όπως φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης,
αιμοδιαδίθησης και πλασμαφαίρεσης). Το ύψος της εν λόγω απώλειας εσόδων
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
iii.
Παράταση υπαγωγής σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. συγκεκριμένων αγαθών
και υπηρεσιών (όπως σαπούνι, αντισηπτικά διαλύματα). Το ύψος της εν λόγω απώλειας
δεν δύναται να προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
iv.
Υπαγωγή, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ:
α) της εισαγωγής αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και της παράδοσης
αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας, εφόσον πραγματοποιείται από τον ίδιο τον
δημιουργό τους ή τους διαδόχους του, β) του εισιτηρίου για την είσοδο σε ζωολογικούς
κήπους.
v.
Αναστολή, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, της αυτοτελούς φορολόγησης
των κτήσεων, αιτία δωρεάς, των νομικών προσώπων της παρ.3 του άρθρου 25 του
ν.2961/2001.
vi.
Αναστολή, για το τρέχον οικονομικό έτος και κατά έξι (6) ακόμα μήνες (έως την
η
30 .6.2022), της υποχρέωσης καταβολής στο Ελληνικό Δημόσιο ποσοστού 5% των
νοσηλίων, που εισπράττουν οι ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.).
vii. Χρονική επέκταση της εφαρμογής διατάξεων για την απαλλαγή από τον φόρο
εισοδήματος που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συνδεδεμένων
επιχειρήσεων.
viii. Αυτοτελή φορολόγηση των θεσπιζόμενων αμοιβών για τους συμμετέχοντες
εφοριακούς υπαλλήλους στις Επιτροπές Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
25.
Απώλεια εσόδων από τη μείωση των τελών κυκλοφορίας έτους 2022 για τα
τουριστικά λεωφορεία, το ύψος της οποίας δεν δύναται να εκτιμηθεί, καθώς εξαρτάται
από πραγματικά γεγονότα.
26.α. Απώλεια δημοσίων εσόδων λόγω μειωμένης είσπραξης φόρου εισοδήματος
φυσικών προσώπων, από την παροχή κινήτρων για την εξόφληση με ηλεκτρονικά μέσα
πληρωμής, δαπανών υπηρεσιών που θα καθοριστούν με υ.α. (οι οποίες
πραγματοποιούνται προκειμένου να μειωθεί, έως του ποσού των 5.000 ευρώ, το
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φορολογητέο εισόδημα αυτών). Το ύψος της εν λόγω απώλειας εξαρτάται από
πραγματικά περιστατικά.
β. Ενδεχόμενη απώλεια δημοσίων εσόδων από τον περιορισμό των περιπτώσεων
προσαύξησης φόρου σε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου, ανά φορολογικό
έτος, ποσού δαπανών που προβλέπεται να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα
πληρωμής, λόγω της ευχερέστερης κάλυψης αυτού κατόπιν διπλασιασμού της αξίας
ορισμένων υποκατηγοριών δαπανών υγείας, που θα καθοριστούν με υ.α.
Οι ανωτέρω απώλειες δημοσίων εσόδων, ενδέχεται να αντισταθμιστούν από την
περιστολή της φοροδιαφυγής μέσω της αύξησης του φορολογητέου εισοδήματος
κατηγοριών επαγγελματιών και επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στα κίνητρα για
την εξόφληση δαπανών αγαθών και υπηρεσιών τους, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων
πληρωμής.
27.
Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας
επαναξιολόγησης του ζητήματος της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού κατά του
κορωνοϊού COVID-19, για το προσωπικό των αναφερόμενων δομών υγείας και τη
συνακόλουθη δυνατότητα επιβολής διοικητικού προστίμου σε εργοδότες, που
απασχολούν παραβάτες της υποχρέωσης εμβολιασμού, το ύψος της οποίας εξαρτάται
από πραγματικά περιστατικά (αριθμός παραβάσεων κ.λπ.).
28.
Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου σε
περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της συνομολόγησης ή λήψης περιουσιακών
ωφελημάτων που αφορούν στην πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που
είναι απαραίτητα για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την
ασφάλεια του καταναλωτή σε συνθήκες κρίσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19.
29.
Μελλοντική απώλεια εσόδων από την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής
διοδίων τελών των οχημάτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα και
χρησιμοποιούνται από Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) ή αναπήρους πολέμου.
30.
Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την είσπραξη προστίμου, σε περίπτωση
παράλειψης ή καθυστερημένης καταχώρησης στοιχείων μετά τη διενέργεια ταχέων
μοριακών ελέγχων.
31.
Νομιμοποίηση δαπάνης που αφορά στην καταβολή ποσού, 750 ευρώ σύμφωνα
με το αρμόδιο Υπουργείο, για τη χορήγηση στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο
Ηνωμένο Βασίλειο πιστοποιητικού χορηγίας από το Συντονιστικό Γραφείο
Εκπαίδευσης Λονδίνου / Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου.
II.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση

1.
Ενδεχόμενη δαπάνη από:
τη δυνατότητα επιχορήγησης στο Γηροκομείο Αθηνών,
την αύξηση του ορίου απευθείας ανάθεσης, για την προσφυγή στην ως άνω
διαδικασία, ειδικά για υπηρεσίες ολοκληρωμένης υποστήριξης του Ο.Α.Ε.Δ. στη
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σύνταξη μελετών και διακηρύξεων, την αξιολόγηση φορέων και προτάσεων κ.λπ., σε
περίπτωση μεγαλύτερου τελικού ύψους (κόστους) συμβάσεων προμήθειας αγαθών και
υπηρεσιών, σε σχέση με την εφαρμογή της διαδικασίας του ισχύοντος πλαισίου
δημοσίων συμβάσεων.
2.
Απώλεια δημοσίων εσόδων από τη θέσπιση φορολογικών και ασφαλιστικών
προνομίων για τα έξοδα κηδείας που καταβάλλονται, ήδη από την 1 η.10.2021, από
δημόσιους φορείς, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (ύψος
βεβαιωμένων οφειλών).
3.
Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων από τη θέσπιση προνομιακού φορολογικού
καθεστώτος για την καταβαλλόμενη, στο Γηροκομείο Αθηνών επιχορήγηση από
κρατικούς φορείς και από ο.τ.α. Το ύψος της εν λόγω απώλειας εξαρτάται από
πραγματικά περιστατικά (ύψος τυχόν βεβαιωμένων χρεών έναντι του Ελληνικού
Δημοσίου, των ο.τ.α. και ασφαλιστικών ταμείων).
4.
Χρονική υστέρηση είσπραξης εσόδων από την απαλλαγή υποχρέωσης
προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του
Γηροκομείου Αθηνών, για την είσπραξη ποσών που προέρχονται από δωρεέςεπιχορηγήσεις κρατικών φορέων, ο.τ.α. και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
από κληρονομίες, καθώς και για τη σύσταση και τροποποίηση σύστασης οριζοντίων
ιδιοκτησιών ακινήτων που προέρχονται από αποδοχή κληρονομιών.
5.
Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και των
Περιφερειών, από την επιβολή χρηματικών προστίμων σε περίπτωση μη τήρησης
πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων επί δραστηριοτήτων που εμπίπτουν
στην παρ. 4α του άρθ. 19, ν.3982/ 2011.
6.
Εξοικονόμηση δαπάνης, από την παράταση της ρύθμισης για την καταβολή
μειωμένων μισθωμάτων για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του Ελληνικού
Δημοσίου και των φορέων του δημόσιου τομέα.
ΙΙΙ.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης (ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθμού, νοσοκομεία Ε.Σ.Υ.,
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Ε.Ο.Δ.Υ., Ε.Κ.Α.Π.Υ, Ε.Κ.Α.Β. ασφαλιστικά ταμεία κ.α.)

1.
Δαπάνη από την παράταση της δυνατότητας διενέργειας εμβολιασμών κατά του
κορωνοϊού COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ.
2.
Δαπάνη από την παράταση της δυνατότητας σύναψης από τον Ε.Ο.Δ.Υ., κατά
παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης
«Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας
και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού».
3.
Δαπάνη από τη δυνατότητα μετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού
βοηθητικού προσωπικού σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, υγειονομικούς φορείς
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περιοχών που πλήττονται από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, ή σε
επιχειρησιακά κέντρα του Ε.Κ.Α.Β. εκτός περιφερειακής ενότητας.
4.
Ενδεχόμενη δαπάνη από τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων ιατρών Μ.Ε.Θ.,
Μ.Α.Φ., Μ.Ε.Ν.Ν. και Μ.Ε.Λ. σε περίπτωση έλλειψης κενών οργανικών, για τη
μετάθεση /παραμονή ειδικευμένων ιατρών του Ε.Σ.Υ. που μεταφέρθηκαν προσωρινά
σε θέσεις Μ.Ε.Θ., Μ.Α.Φ., Μ.Ε.Ν.Ν. και Μ.Ε.Λ. κατά τη χρονική περίοδο από
1.2.2020 έως 1.9.2021 για την κάλυψη εξαιρετικά επειγουσών αναγκών και έκτακτων
αναγκών για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19.
5.
Απώλεια εσόδων λόγω του αφορολόγητου και ακατάσχετου της αποζημίωσης
χρήσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν από το Δημόσιο,
η οποία συνεχίζει να καταβάλλεται για τρείς (3) επί πλέον μήνες, με σκοπό την κάλυψη
της έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού.
6.
Χρονική υστέρηση εσόδων από τα οριζόμενα φορολογικά προνόμια για την
αποζημίωση των ιδιωτών γιατρών και των μνημονευόμενων φορέων εμβολιασμού.
ΙV.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (δήμοι, περιφέρειες, ασφαλιστικά ταμεία)

1.
Δαπάνη του προϋπολογισμού του Δήμου Πετρούπολης από την κάλυψη των
δαπανών αναδάσωσης έκτασης ιδίου εμβαδού με την παραχωρηθείσα σε αυτόν έκταση
του πρώην Λατομείου «Μαρασλή», στην αναδασωτέα περιοχή του Ποικίλου Όρους.
2.
Δαπάνη από την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού που θα μεταταχθεί
έως την 31η.3.2022 σε κενή ή συνιστώμενη θέση σε φορείς του Δημοσίου, από τον
Οργανισμό Λιμένων Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και τον Οργανισμό Λιμένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.). Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα (αριθμός μεταταχθέντων, μισθολογικό κλιμάκιο αυτών κ.λπ.).
3.
Ενδεχόμενη δαπάνη του προϋπολογισμού φορέων Γενικής Κυβέρνησης από τη
θέσπιση ειδικών διαδικασιών ανάθεσης (προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση,
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) και για τα έργα δασοπροστασίας (ανάθεση
συμβάσεων μελετών, υποστηρικτικών υπηρεσιών και έργων καθαρισμού δασών και
δασικών εκτάσεων, συντήρησης δασικού οδικού δικτύου καθώς και συντήρησης
αντιπυρικών ζωνών κ.λπ.). Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα.
4.
Αύξηση εσόδων του προϋπολογισμού του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) από την απόδοση στον Οργανισμό της εισφοράς προστασίας
του περιβάλλοντος που επιβάλλεται στα χάρτινα προϊόντα μιας χρήσης. Το ύψος της
αύξησης των εσόδων αυτών εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
V.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών φορέων
της
Γενικής
Κυβέρνησης
[ΕΘΝΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
9
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.) Α.Ε., ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε., Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.), Ελληνικό
Κτηματολόγιο, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κ.λπ.], κατά
περίπτωση
1.
Δαπάνη από την παράταση, μέχρι την 31η.3.2022, της δυνατότητας σύναψης από
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς,
δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και παροχής υπηρεσιών) με απευθείας ανάθεση. Το
ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός και διάρκεια
συναπτόμενων συμβάσεων κ.λπ.).
2.
Δαπάνη του προϋπολογισμού του Ελληνικού Κτηματολογίου, από τη
δυνατότητα παράτασης έως την 31η.12.2022 της διάρκειας συμβάσεων μίσθωσης έργου
που λήγουν μέχρι την 30η.4.2022. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από
πραγματικά γεγονότα (αριθμός συμβάσεων κ.λπ.) καθώς και από την έκδοση της
απόφασης του Δ.Σ. του ανωτέρω φορέα.
3.
Ενδεχόμενη δαπάνη από την παράταση:
α.
έως την 30η.6.2022, της δυνατότητας έκδοσης κ.υ.α., με την οποία λαμβάνεται
κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών
δομών, φορέων και ιδρυμάτων, καθώς και εν γένει όλων των εποπτευόμενων από ή
υπαγόμενων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δομών, φορέων και
υπηρεσιών,
β.
έως την 31η.3.2022, των συμβάσεων υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και
φύλαξης των κτιρίων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίες
έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου και έληγαν έως την 31η.12.2021.
Το ύψος της ενδεχόμενης δαπάνης εκ των ανωτέρω αιτιών εξαρτάται από
πραγματικά γεγονότα.
VI.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και επί του προϋπολογισμού του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας
Υπολογιστών
και
Εκδόσεων
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
(Ι.Τ.Υ.Ε.-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»)/ (φορείς Γενικής Κυβέρνησης), κατά περίπτωση

Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη, σε περίπτωση που το κόστος συγγραφής διδακτικών
βιβλίων σύμφωνα με το νέο πλαίσιο (καταβολή αποζημίωσης ένταξης στο Μ.Δ.Β. και
στην Ψ.Β.Δ.Β. και αποζημίωσης χρήσης στους δικαιούχους ανά διδακτικό πακέτο,
κόστος διαγωνισμών και αναθέσεων, αμοιβές επιτροπών, εκπαιδευτικών ομάδων
κ.λπ.), υπερβαίνει την καταβαλλομένη σήμερα δαπάνη. Το ύψος της δαπάνης αυτής
εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α. και από πραγματικά γεγονότα.
VII.

Επί του προϋπολογισμού των ο.τ.α. και λοιπών νομικών προσώπων
[Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),Ένωση Περιφερειών
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Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.),Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.)/φορείς Γενικής
Κυβέρνησης], κατά περίπτωση
1.
Δαπάνη από την παράταση της δυνατότητας:
σύναψης, από τους ο.τ.α. α βαθμού, δημοσίων συμβάσεων με διαπραγμάτευση
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την προμήθεια του αναγκαίου αριθμού
δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) στην περίπτωση που οι αρμόδιοι
φορείς (Ε.Ο.Δ.Υ., Υπουργείο Υγείας κ.λπ.) δεν διαθέτουν σε έναν ο.τ.α. α΄ βαθμού τον
αναγκαίο αριθμό των ελέγχων αυτών,
παροχής δωρεών, από ο.τ.α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε. και Π.Ε.Δ. ιατρικού
εξοπλισμού, οικίσκων για τη διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19,
ιατροφαρμακευτικού υλικού, τεστ διάγνωσης του κορωνοϊού κ.λπ., σε νοσοκομεία,
λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, ν.π.δ.δ. κ.λπ. Αντίστοιχα, εξοικονομούνται
δαπάνες των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους παρέχονται οι εν λόγω
δωρεές.
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
συναπτομένων συμβάσεων και τους όρους αυτών, πλήθος και εύρος δωρεών κ.λπ.).
2.
Δαπάνη των Δήμων ή Περιφερειών, κατά περίπτωση, από: α. την κάλυψη του
κόστους δημιουργίας προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, ποδηλάτου και
προσωρινής δημιουργίας περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας,
κατά το χρονικό διάστημα της προτεινόμενης παράτασης, το ύψος της οποίας
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα,
β. τη συνέχιση σύναψης από τους ανωτέρω φορείς δημοσίων συμβάσεων
προμήθειας υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης λόγω του
κορωνοϊού με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και
κατά την περίοδο της προτεινόμενης παράτασης (έως και την 31η.3.2022).
3.
Απώλεια εσόδων των Δήμων από: α. την παραχώρηση ατελώς, για επιπλέον
χρονικό διάστημα 3 μηνών (από 31.12.2021 έως την 31 η.3.2022), κατά παρέκκλιση των
κειμένων διατάξεων, κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων,
β. την υπαγωγή και των προσώπων με βεβαιωμένες οφειλές προς τους δήμους,
κατά το διάστημα από 30.6.2021 έως 30.11.2021, στο πεδίο εφαρμογής των έκτακτων
ρυθμίσεων για οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν υποστεί
οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού και την ως εκ τούτου
απαλλαγή και αυτών κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή
μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους κ.λπ.
Το ύψος της ανωτέρω απώλειας εσόδων εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα
(αριθμός επιχειρήσεων που εμπίπτουν στη ρύθμιση, ύψος χορηγούμενης μείωσης
κ.λπ.).
VIII. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ./ φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
1.

Δαπάνη ύψους 300 χιλ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε:
11
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120 χιλ. ευρώ περίπου για το τρέχον έτος, από την καταβολή αμοιβής λόγω
υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ.,
180 χιλ. ευρώ περίπου από την παράταση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, που έχει συνάψει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.), για τις ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων της ευθύνης του και
των περιβαλλόντων αυτών χώρων, καθώς και για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης.
2.
Δαπάνη ύψους 240 χιλ ευρώ περίπου, από την παράταση, για έξι (6) επιπλέον
μήνες, των συμβάσεων ιατρών οι οποίες έχουν συναφθεί από τον Ε.Ο.Δ.Υ., για την
κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και των
Κέντρων Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (Κ.Φ.Π.Μ.) της χώρας.
3.
Δαπάνη από την παράταση της δυνατότητας πρόσληψης από τον Ε.Ο.Δ.Υ.
ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, κατά παρέκκλιση των
κειμένων διατάξεων.
4.
Ενδεχόμενη δαπάνη από την παράταση της δυνατότητας ανάθεσης υπηρεσιών,
κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την
εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά
εργαστήρια).
IX.

Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ./ φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την παράταση:
της ισχύος των υφιστάμενων συμβάσεων οικογενειακών ιατρών και των
ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού ιατρού ιδιωτών ιατρών, ανεξαρτήτως του χρόνου
λήξης τους, το ύψος της οποίας εκτιμάται από το επισπεύδον Υπουργείο στο ποσό των
5 εκ. ευρώ περίπου,
της υγειονομικής κάλυψης ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
που χρήζουν νοσηλείας, ανεξαρτήτως της φύσης της ασθένειάς τους,
της ισχύος συμβάσεων μεταξύ του ανωτέρω Οργανισμού και παρόχων του,
της διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που
βρίσκονται σε περιορισμό, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά,
της ρύθμισης του τρόπου υπολογισμού της αποζημίωσης χρήσης των ιδιωτικών
κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά και στο σύνολό τους από
το Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής υγειονομικής ανάγκης.
X.

Επί του προϋπολογισμού του Ε.Κ.Α.Β. (φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την παράταση της, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας,
προμήθειας ανταλλακτικών για το Ε.Κ.Α.Β.
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XI.

Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α./
φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους της, κατά παρέκκλιση των κειμένων
διατάξεων, διενέργειας προμηθειών υλικού και αντιδραστηρίων, για την
πραγματοποίηση εξετάσεων για τον κορωνοϊό καθώς και την πρόσληψη προσωπικού.
XII.

Επί του προϋπολογισμού του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης [(e-ΕΦΚΑ)/ φορέας Γενικής Κυβέρνησης]

1.
Ετήσια δαπάνη, από την:
αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων των συνιστώμενων οργανικών μονάδων
του e-ΕΦΚΑ,
καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους των συνιστώμενων
οργανικών μονάδων, η οποία, περιλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών,
σύμφωνα με το επισπεύδον Υπουργείο εκτιμάται συνολικά στο ποσό των 38,8 χιλ.
ευρώ περίπου.
2.
Δαπάνη από την παράταση των συμβάσεων μίσθωσης διακοσίων ογδόντα πέντε
(285) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ
πανελλαδικά.
3.
Εφάπαξ δαπάνη από την προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού
για τη λειτουργία των συνιστώμενων οργανικών μονάδων του e-ΕΦΚΑ.
4.
Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης από :
την κατάργηση θέσεων ευθύνης του Οργανισμού του e-ΕΦΚΑ, η οποία
σύμφωνα με το επισπεύδον Υπουργείο εκτιμάται συνολικά στο ποσό των 212 χιλ.
ευρώ περίπου, περιλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών,
τη διακοπή πληρωμής λειτουργικών εξόδων για τις καταργούμενες μονάδες του
e-ΕΦΚΑ.
XIII. Από την εφαρμογή του άρθρου 67, σχετικά με την καταβολή τόκων από τους
συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προς τους διαχειριστές τους, για
χρηματικές οφειλές παρελθόντων ετών και του άρθρου 68 σχετικά με την ανάπτυξη
φωτοβολταϊκών σταθμών που αναπτύσσονται από Ε. Κοινότητες και σταθμούς στις
περιοχές Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης) ενδέχεται να προκληθεί
δημοσιονομική επιβάρυνση στον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. –Σ.Η.Θ.Υ.Α. (ΕΛΑΠΕ),
για την εκτίμηση της οποίας δεν εστάλησαν στοιχεία από το αρμόδιο Υπουργείο.
XIV. Από την παράταση έως την 30η.6.2022 (λήγει την 31η.12.2021): i) του
ακατάσχετου της κρατικής χρηματοδότησης του διαχειριστή υποδομής και του μη
συμψηφισμού αυτής με οφειλές του εν λόγω διαχειριστή υποδομής προς το Δημόσιο ή
τους ο.τ.α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών ή τα ασφαλιστικά ταμεία και ii) του χρονικού
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διαστήματος αναστολής των πληρωμών, του συμψηφισμού και της διαδικασίας
είσπραξης χρεών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε. έναντι του
Δημοσίου που προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων, προκύπτει ουδέτερο
δημοσιονομικό αποτέλεσμα σε επίπεδο φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2021
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η Γενική Διευθύντρια

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Α. ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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