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ΜΕΡΟΣ Α΄
ΛΗΨΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ)
2019/1150
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας
για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.
Άρθρο 2
Συλλογική αγωγή
1. Ενώσεις προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 61 ΑΚ, οι οποίες έχουν έννομο συμφέρον να
εκπροσωπούν επιχειρηματικούς χρήστες ή χρήστες εταιρικών ιστοτόπων, σύμφωνα με τους
ορισμούς των περ. 1 και 7 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150, καθώς και δημόσιοι
φορείς, στους οποίους έχει ανατεθεί η υπεράσπιση των συλλογικών συμφερόντων
επιχειρηματικών χρηστών ή χρηστών εταιρικών ιστoτόπων ή η διασφάλιση της
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παραπάνω κανονισμού έχουν το δικαίωμα να ασκούν
συλλογική αγωγή. Με τη συλλογική αγωγή μπορούν να ζητήσουν:
α) την παράλειψη παράνομης συμπεριφοράς των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών
διαμεσολάβησης ή των παρόχων επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, όταν αυτή συνίσταται
σε παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150,
β) τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων εξασφάλισης των απαιτήσεων των επιχειρηματικών
χρηστών ή χρηστών εταιρικών ιστοτόπων για την παράλειψη της παράνομης συμπεριφοράς.
2. Η αγωγή ασκείται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών από τότε που η ένωση
ή ο δημόσιος φορέας έλαβε γνώση της παράνομης συμπεριφοράς και, σε κάθε περίπτωση,
εντός τριών (3) ετών από την τελευταία εκδήλωση της παράνομης συμπεριφοράς και
δικάζεται κατά την τακτική διαδικασία. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την προσωρινή
εκτέλεση της απόφασης.
3. Αποκλειστικώς αρμόδιο για την εκδίκαση της αγωγής είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο της
κατοικίας ή της έδρας του εναγομένου.
Άρθρο 3
Μητρώο ενώσεων και δημόσιων φορέων
1. Στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων συστήνεται και τηρείται Μητρώο των ενώσεων και δημοσίων φορέων,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150, οι οποίοι δύνανται
να εγγραφούν σε αυτό κατόπιν αίτησής τους. Η αίτηση εξετάζεται από τη Διυπηρεσιακή
Μονάδα Ελέγχου Αγοράς και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της, εφόσον οι ενώσεις ή
οι δημόσιοι φορείς πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2. Το Μητρώο ενημερώνεται σε
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διαρκή βάση και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διϋπηρεσιακής Μονάδα Ελέγχου Αγοράς. Σε
κάθε περίπτωση η εγγραφή στο Μητρώο δεν συνιστά προϋπόθεση για την έγερση
συλλογικής αγωγής από τις ενώσεις και τους δημόσιους φορείς.
2. Δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο έχουν οι ενώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.
3 του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150, καθώς και οι δημόσιοι φορείς στους
οποίους έχει ανατεθεί η υπεράσπιση των συλλογικών συμφερόντων επιχειρηματικών
χρηστών ή χρηστών εταιρικών ιστοτόπων.
Για την εγγραφή στο Μητρώο:
α) Οι ενώσεις προσκομίζουν:
αα) την πράξη σύστασής τους, όπως ισχύει, από την οποία προκύπτει ότι επιδιώκουν σε
μόνιμη βάση σκοπούς που εξυπηρετούν το συλλογικό συμφέρον της ομάδας
επιχειρηματικών χρηστών ή χρηστών εταιρικών ιστοτόπων που εκπροσωπούν,
ββ) έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύνθεση των διοικητικών οργάνων τους, ιδίως
πρακτικά εκλογής και συγκρότησης Δ.Σ. και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου,
γγ) στοιχεία για τις πηγές χρηματοδότησής τους, καθώς και την οικονομική κατάστασή τους,
ιδίως οικονομικές καταστάσεις και ισολογισμούς του τελευταίου έτους.
β) Οι δημόσιοι φορείς υποβάλλουν αίτηση, στην οποία επικαλούνται τις διατάξεις βάσει των
οποίων τους έχει ανατεθεί η υπεράσπιση των συλλογικών συμφερόντων επιχειρηματικών
χρηστών ή χρηστών εταιρικών ιστοτόπων.
3. Στο μητρώο αναγράφονται υποχρεωτικά: α) ο αύξων αριθμός εγγραφής, β) η επωνυμία, γ)
ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, δ) η έδρα, ε) τα στοιχεία επικοινωνίας, και στ) τα στοιχεία
του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ..
4. Οι ενώσεις και οι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν αμελλητί τη
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων και να
προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα. Επίσης, η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς
δύναται οποτεδήποτε να απαιτεί εκ νέου ενημέρωση για τα ανωτέρω στοιχεία.
5. Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 2 είτε μετά από
αυτεπάγγελτη έρευνα της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς είτε κατόπιν
ενημέρωσης από κράτος - μέλος ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150, η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς
διερευνά τις αμφιβολίες και, όπου αρμόζει, ανακαλεί με απόφαση του Διοικητή της την
εγγραφή στο μητρώο, αν δεν υπάρχει συμμόρφωση με ένα ή περισσότερα κριτήρια.
Άρθρο 4
Αρμόδια Αρχή εποπτείας για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150
1. Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς εποπτεύει τη συμμόρφωση των παρόχων
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης με τις
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 και διερευνά κάθε σχετική υπόθεση είτε κατόπιν
καταγγελίας είτε αυτεπαγγέλτως, σε περίπτωση που κρίνει ότι η ενδεχόμενη παράβαση έχει
ευρύτερη σημασία για την προστασία της λειτουργίας της αγοράς και επιβάλλει κυρώσεις
σύμφωνα με το άρθρο 5. Για την εκκίνηση αυτεπάγγελτης έρευνας, η Διυπηρεσιακή Μονάδα
Ελέγχου Αγοράς δύναται να αξιοποιεί στοιχεία και να συλλέγει πληροφορίες από κάθε
διαθέσιμη πηγή, συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών - αναφορών, οι οποίες
χρησιμοποιούνται ως πηγή γνώσης για τη διαπίστωση των συνθηκών της αγοράς.
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2. Ο Διοικητής της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τα στοιχεία των ενώσεων ή δημοσίων φορέων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150.
Άρθρο 5
Εξουσίες και κυρώσεις
1. Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς έχει την εξουσία, για την εφαρμογή του
παρόντος:
α) να αποκτά πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή
που διευκολύνει τον έλεγχο πιθανολογούμενης παράβασης του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150,
β) να διενεργεί επιτόπιο έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή
μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο ελεγχόμενος πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών
διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, ή να παραγγέλλει ελέγχους που
διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να λαμβάνονται, να εξετάζονται και
να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του
ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,
γ) να διατηρεί στο αρχείο της τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά
τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή
διεκπεραίωση του ελέγχου,
δ) να αναζητά πληροφορίες σχετικά με πραγματικά περιστατικά που σχετίζονται με το
αντικείμενο του ελέγχου από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του παρόχου
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης που
ελέγχεται, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις.
2. Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, εφόσον διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων
του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150, δύναται με απόφασή της:
α) να απευθύνει σύσταση για συμμόρφωση εντός οριζόμενης προθεσμίας, άρση της
προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον ή, αν ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών
διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών έχει ήδη συμμορφωθεί πριν από τη σύσταση,
σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον,
β) να επιβάλει στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών
μηχανών αναζήτησης πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1.500) έως δύο εκατομμύρια
(2.000.000) ευρώ.
3. Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, καθώς και για
τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, για κάθε εξατομικευμένη περίπτωση
λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα ενδεικτικά κριτήρια:
α) η φύση, η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης,
β) τυχόν ενέργειες του παρόχου επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών
μηχανών αναζήτησης με σκοπό τον μετριασμό ή την επανόρθωση της ζημίας που υπέστησαν
οι επιχειρηματικοί χρήστες ή χρήστες εταιρικών ιστοτόπων,
γ) τυχόν σχετικές προηγούμενες παραβάσεις του παρόχου επιγραμμικών υπηρεσιών
διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης,
δ) τα οικονομικά οφέλη που αποκόμισε ή τις ζημίες που απέφυγε ο πάροχος επιγραμμικών
υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης λόγω της παράβασης,
εφόσον είναι διαθέσιμα τα σχετικά στοιχεία,
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ε) κάθε άλλο επιβαρυντικό ή ελαφρυντικό στοιχείο που προκύπτει από τις περιστάσεις της
υπόθεσης.
4. Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).
5. Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τη
βαρύτητα της παράβασης, να δημοσιοποιεί, διά του Τύπου ή με άλλον πρόσφορο τρόπο, τις
κυρώσεις που επιβάλλονται κατά την παρ. 2.
Άρθρο 6
Μεταβατική διάταξη
Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται συμπληρωματικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679,
τον ν. 4624/2019 (Α΄137) και τον ν. 3471/2006 (Α΄ 133).
Άρθρο 7
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να καθορίζονται
ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του μητρώου ενώσεων και δημόσιων
φορέων του άρθρου 3, όπως η μορφή, το περιεχόμενο, η διαδικασία τήρησής του, ο τρόπος
εγγραφής και διαγραφής των μελών του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο
τρόπος υποβολής τους, ο χρόνος έναρξης και παύσης λειτουργίας του, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό ζήτημα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να καθορίζονται
ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία επιβολής των κυρώσεων της παρ. 2 του άρθρου 5.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Δικαιοσύνης δύναται
να συσταθεί μητρώο παράνομων πράξεων για τις οποίες έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο 8
Σύσταση οργανικών θέσεων στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς
Συστήνονται είκοσι (20) νέες οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, εκ των οποίων πέντε (5) θέσεις ΠΕ
Πληροφορικής, πέντε (5) θέσεις ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και δέκα (10) θέσεις ΤΕ
Πληροφορικής, οι οποίες κατανέμονται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, στις οργανικές μονάδες της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς.
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Άρθρο 9
Διοικητής ΔΙ.Μ.Ε.Α. - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4712/2020
Στο άρθρο 6 του ν. 4712/2020 (Α΄ 146) προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο διαμορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 6
Διοικητής της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1. Στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. συστήνεται θέση Διοικητή, ο οποίος προΐσταται της Μονάδας, είναι
αρμόδιος για την εποπτεία και τον συντονισμό του έργου των Υπηρεσιών της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και
μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία και την επιχειρησιακή της επάρκεια.
2. Ο Διοικητής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για θητεία
τριών (3) ετών, η οποία δύναται να ανανεώνεται για τρία (3) ακόμη έτη. Διοικητής μπορεί να
διορίζεται ιδιώτης ή να ανατίθενται καθήκοντα Διοικητή σε μόνιμο ή ιδιωτικού δίκαιου
αορίστου χρόνου υπάλληλο είτε μέσω απόσπασης είτε μέσω μετακίνησης από το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτησή του είναι η
επιχειρησιακή εμπειρία στην οργάνωση, τον συντονισμό και την εκτέλεση ευρείας κλίμακας
επιχειρήσεων ελέγχου. Οι αποδοχές του Διοικητή καθορίζονται με κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις
του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, καθήκοντα Διοικητή ασκεί προϊστάμενος
διεύθυνσης της ΔΙ.Μ.Ε.Α., όπως κάθε φορά ορίζεται από τον Διοικητή.
4. Με απόφαση του Διοικητή δύναται να μεταβιβάζονται στους Προϊσταμένους Διεύθυνσης
της ΔΙ.Μ.Ε.Α. ορισμένες αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα υπογραφής.»
Άρθρο 10
Οργάνωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α. - Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4712/2020
Στο άρθρο 7 του ν. 4712/2020 (Α΄146) τροποποιείται η παρ. 1, προστίθεται παρ. 1Α και το
άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 7
Οργάνωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) Γραφείο Διοικητή.
β) Τη Διεύθυνση Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης.
γ) Τη Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την
Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου.
δ) Τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
1Α. Το Γραφείο Διοικητή επικουρεί αυτόν στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει την
επιμέλεια της αλληλογραφίας του και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων και
οργανώνει την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες και τους πολίτες.
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2. Η Διεύθυνση Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης αποτελείται από τα ακόλουθα
τμήματα:
α) Τμήμα Συντονισμού και
β) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης.
3. Η Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση
του Παράνομου Εμπορίου αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Διυπηρεσιακής Δράσης.
β) Τμήμα Ελέγχου Αγοράς.
γ) Τμήμα Χημικών Αναλύσεων.
4. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
β) Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων.
Άρθρο 11
Διεύθυνση Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης - Τροποποίηση του άρθρου 8 του
ν. 4712/2020
Στο άρθρο 8 του ν. 4712/2020 (Α΄146) καταργούνται οι περ. στ) και η) της παρ. 2 και το άρθρο
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 8
Διεύθυνση Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης
1. Το Τμήμα Συντονισμού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Τον συντονισμό του έργου των Διευθύνσεων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και των επιχειρήσεων ελέγχου
αυτής, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου
εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.
β) Την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων για τον έλεγχο της αγοράς και την
πάταξη του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού
εμπορίου.
γ) Την τήρηση μητρώου ελεγκτών, στο οποίο εγγράφονται όλοι οι ελεγκτές που υπηρετούν
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη ΔΙ.Μ.Ε.Α., καθώς και οι υπάλληλοι των
αποκεντρωμένων διοικήσεων που συμμετέχουν σε ελέγχους της ως άνω Υπηρεσίας.
δ) Την παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας, την εισήγηση αλλαγών και
τροποποιήσεων αυτής, καθώς και την εισήγηση για την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών.
ε) Την εισήγηση προτάσεων για τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου
εμπορίου εν γένει, όπως την εκπαίδευση των ελεγκτών, και του παράνομου ηλεκτρονικού
εμπορίου.
στ) Τη σύνταξη ενημερωτικών και πληροφοριακών εγγράφων.
ζ) Τη σύνταξη μνημονίων συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τον έλεγχο
της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του
παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.
η) Την κατάρτιση προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης ελεγκτών όλων των υπηρεσιών και
φορέων που εμπλέκονται στον έλεγχο της αγοράς και την πάταξη του παράνομου εμπορίου,
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σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων και τους
κανόνες της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
2. Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Την παροχή διοικητικής υποστήριξης στη ΔΙ.Μ.Ε.Α..
β) Την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στη ΔΙ.Μ.Ε.Α., η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει:
βα) Την ανταλλαγή πάσης φύσεως αλληλογραφίας διαμέσου της Γραμματείας με τις κατά
περίπτωση Ελεγκτικές Αρχές ή άλλες υπηρεσίες και φορείς.
ββ) Την τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία κατά περίπτωση, καθώς και την
επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
βγ) Τη δημιουργία φακέλων/αρχείου για κάθε υπόθεση/περίπτωση.
βδ) Τη χρέωση ανά Διεύθυνση εισερχομένων αιτημάτων/υποθέσεων και την εν γένει
διαχείρισή τους.
βε) Τον συντονισμό της κίνησης των κλιμακίων (ελεγκτές, οδηγοί, οχήματα).
βστ) Κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την εύρυθμη λειτουργία της ΔΙ.Μ.Ε.Α..
γ) Τη διοργάνωση συσκέψεων ή άλλων εκδηλώσεων σχετικά με τον έλεγχο της αγοράς και
την ολιστική αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου.
δ) Τον συντονισμό των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω
εκπόνησης σχεδίων εκτάκτου ανάγκης.
ε) Την επεξεργασία των εισερχόμενων καταγγελιών και την ανάθεση αυτών στις αρμόδιες
Υπηρεσίες.
στ) (Καταργήθηκε).
ζ) Την έκδοση εντολών ελέγχου.
η) (Καταργήθηκε).»
Άρθρο 12
Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση
του Παράνομου Εμπορίου - Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4712/2020
Προστίθεται περ. θ) στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4712/2020 (Α΄ 146), το οποίο
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 9
Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση
του Παράνομου Εμπορίου
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της διεύθυνσης Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της
Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου είναι:
α) Η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, με τη συνεργασία των
ελεγκτικών αρχών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο κατά τον έλεγχο της
διακίνησης προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών για την πάταξη του παράνομου εμπορίου
και ιδίως των υπηρεσιών της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 και των υπηρεσιών που ασκούν
ελεγκτικό έργο, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4497/2017 σε εφαρμογή του ετήσιου
προγραμματισμού δράσης της ΔΙ.Μ.Ε.Α..
β) Η ενημέρωση της Διεύθυνσης Συντονισμού και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων,
Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου, με στοιχεία που
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σχετίζονται αφενός με τον προγραμματισμό των ελέγχων και αφετέρου με διενεργηθέντες
ελέγχους όπως:
βα) τον αριθμό και τη σύνθεση των κλιμακίων,
ββ) τον αριθμό και το είδος των παραβάσεων,
βγ) τον αριθμό και το ύψος των προστίμων.
γ) Ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής
υπηρεσιών.
δ) Ο έλεγχος της συμμόρφωσης φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται
στην εμπορία και διακίνηση καταναλωτικών αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας του καταναλωτή.
ε) Η σύνταξη της έκθεσης των απόψεων της Διοίκησης, καθώς και η σύνταξη κάθε σχετικού
εγγράφου προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τη βεβαίωση των προστίμων.
στ) Η εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών, ιδίως επί των κυρώσεων και των ενστάσεων,
καθώς και εκθέσεων αντιρρήσεων επί επιβαλλομένων παραβάσεων από τους ελεγκτές της
ΔΙ.Μ.Ε.Α..
2. Το Τμήμα Διυπηρεσιακής Δράσης είναι αρμόδιο για:
α) τον συντονισμό των ενεργειών των αρμοδίων αρχών για την πάταξη του παράνομου
εμπορίου, τον έλεγχο της αγοράς και τον έλεγχο της διακίνησης προϊόντων και παροχής
υπηρεσιών, ιδίως δε των υπηρεσιών της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 4,
β) την οργάνωση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς, επιχειρησιακών σχεδίων
δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, για τη συγκρότηση των μικτών
κλιμακίων, καθώς και τη σύνταξη Επιχειρησιακών Σχεδίων τακτικά ή και εκτάκτως,
γ) τον έλεγχο με τη μορφή δειγματοληψίας, τη δέσμευση ή κατάσχεση και την καταστροφή
αγαθών (προϊόντων) και υπηρεσιών που σχετίζονται με την προστασία και ασφάλεια του
καταναλωτή και τη δημόσια υγεία εν γένει,
δ) τον έλεγχο προϊόντων υδροφθοράνθρακα υπό τη μορφή δειγματοληψίας, τη δέσμευση ή
κατάσχεση και την καταστροφή των συγκεκριμένων προϊόντων, τον έλεγχο εμφιάλωσης και
τον έλεγχο ποσοστώσεων εισαγωγών προϊόντων υδροφθοράνθρακα και λοιπών πεδίων επί
των παραστατικών διακίνησης και εμπορίας αυτών των προϊόντων. O έλεγχος δύναται να
πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας για τις περιπτώσεις ελέγχου της ορθής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
517/2014 και των συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του,
ε) την πραγματοποίηση συσκέψεων με εκπροσώπους φορέων της κεντρικής διοίκησης, των
περιφερειακών και τοπικών αρχών ή άλλων φορέων με στόχο τον συντονισμό των δράσεων,
στ) την αναζήτηση και λήψη κάθε αναγκαίας πληροφορίας ή στοιχείου, που αφορά ή
σχετίζεται με την άσκηση του έργου του, κατόπιν σχετικής εντολής του Τμήματος
Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή επαγγελματικού απορρήτου,
ζ) την εκτέλεση των σχεδίων δράσεως με τη συγκρότηση μικτών κλιμακίων για τη διενέργεια
ελέγχων σε συνεργασία με άλλες ελεγκτικές αρχές σε όλη την Επικράτεια,
η) την αντιμετώπιση έκτακτων κρίσεων στην εσωτερική αγορά, στο πλαίσιο επιχειρησιακών
σχεδίων εντατικοποίησης των ελέγχων,
θ) την πραγματοποίηση ελέγχων επί των καταγγελιών και άλλων πληροφοριών, που
περιέρχονται σε γνώση της ΔΙ.Μ.Ε.Α. με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο και μέσο,
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ι) τις επιτόπιες κατασχέσεις προϊόντων που διατίθενται στην αγορά παρανόμως κατά τα
οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία,
ια) κάθε άλλη ελεγκτική αρμοδιότητα που συνάδει με την αποστολή της ΔΙ.Μ.Ε.Α., σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις για τον έλεγχο της αγοράς κατά τα στάδια παραγωγής, διακίνησης
και εμπορίας.
3. Το Τμήμα Ελέγχου Αγοράς είναι αρμόδιο για:
α) την οργάνωση, τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των ελέγχων, σε
συνεργασία με το Τμήμα Συντονισμού, για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της αγοράς
σε καθημερινή βάση,
β) τη συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια ελέγχων σε όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Αντιμετώπισης Παράνομου Εμπορίου και με άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες μετά
από εντολή του Τμήματος Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης,
γ) τη συνεργασία με τις συναρμόδιες περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες,
δ) τον έλεγχο χρήσης του ελληνικού σήματος, όπως προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α΄ 86),
ε) τον έλεγχο με τη μορφή δειγματοληψίας, τη δέσμευση ή κατάσχεση και την καταστροφή
αγαθών (προϊόντων), που σχετίζονται με την προστασία και ασφάλεια του καταναλωτή και
τη δημόσια υγεία εν γένει,
στ) τη συνδρομή στην αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω εφαρμογής σχεδίων εκτάκτου
ανάγκης,
ζ) τη διερεύνηση καταγγελιών και πληροφοριών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της
ΔΙ.Μ.Ε.Α.,
η) τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανόνες εμπορίας και διακίνησης
προϊόντων,
θ) την επιμέλεια δικαστικών θεμάτων αρμοδιότητας της ΔΙ.Μ.Ε.Α..
4. Το Τμήμα Χημικών Αναλύσεων είναι αρμόδιο για:
α) τη διενέργεια χημικών και οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου με σκοπό τη συλλογή
των απαραίτητων στοιχείων για τη διαμόρφωση των παραμέτρων ποιότητας και νοθείας του
ελληνικού ελαιολάδου,
β) την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και των ενδιαφερόμενων παραγωγικών τάξεων
για την προστασία του ελληνικού ελαιολάδου,
γ) την ενημέρωση του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργείου για τη χάραξη και εφαρμογή της
κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των τροφίμων, σχετικά με τις μελέτες που διενεργεί το
Τμήμα για το ελληνικό ελαιόλαδο, καθώς και για τη συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων του
Τμήματος σε όργανα διεθνών οργανισμών,
δ) τη διενέργεια οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου κατόπιν αιτημάτων των
υπεύθυνων φορέων ελέγχου της αγοράς και τη γνωμοδότηση για την κατάταξη του
ελαιολάδου, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 2568/1991 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991,
ε) τον εργαστηριακό έλεγχο δειγμάτων ελαιολάδου κρατικών προμηθειών, εφόσον
προβλέπεται από τους όρους των διακηρύξεων και των σχετικών συμβάσεων,
στ) την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης φυσικοχημικών αναλύσεων και οργανοληπτικών
αναλύσεων ελαιολάδου, χορήγησης πιστοποιητικών ποιότητας και οργανοληπτικής
εξέτασης, προς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, κατόπιν είσπραξης τελών, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 3002640/1552/06.02.2002 υπουργική απόφαση (Β΄ 161) και την παρ. 1 του
άρθρου 33 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202),
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ζ) τη συμμετοχή σε όργανα διεθνών οργανισμών για θέματα που αφορούν τις φυσικές και
χημικές σταθερές, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις μεθόδους ελέγχου ελαιολάδου,
η) τη συμμετοχή στην υποεπιτροπή χημικών εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τη γνωμοδότηση επί των κριτηρίων που καθορίζουν τα όρια εμπορίας και διακίνησης
ελαιολάδου,
θ) τη συμμετοχή σε όργανα διεθνών οργανισμών για θέματα που αφορούν τα οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά του ελαιολάδου,
ι) τη διοργάνωση διεργαστηριακών δοκιμών στην Ελλάδα για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των
αναγνωρισμένων ομάδων δοκιμαστών παρθένου ελαιολάδου,
ια) τη συμμετοχή σε εργαστηριακές δοκιμές ελέγχου ποιότητας με εργαστήρια άλλων χωρών,
που πραγματοποιούνται για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας των μεθόδων ανάλυσης και των
εργαστηρίων,
ιβ) τη διεξαγωγή και εκπόνηση ετήσιας μελέτης των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του
παρθένου ελαιολάδου από όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας,
ιγ) την παρακολούθηση και μελέτη των τεχνολογικών εξελίξεων στη βιομηχανική παραγωγή
ελαίων και σπορελαίων,
ιδ) τη συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα προς αναζήτηση νέων μεθόδων αναλύσεων για τη
βελτίωση της ποιότητας και την καταπολέμηση της νοθείας του ελαιολάδου,
ιε) τη συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς σε εργαστηριακές έρευνες,
ιστ) την οργάνωση και πραγματοποίηση σεμιναρίων για την οργανοληπτική αξιολόγηση του
παρθένου ελαιολάδου.»
Άρθρο 13
Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου - Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4712/2020
Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4712/2020 (Α΄146) τροποποιείται η περ. ζ), προστίθεται
περ. θ), και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 10
Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού
Εμπορίου
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής
Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι:
α) η συλλογή, διαχείριση, διάχυση και ανατροφοδότηση της πληροφορίας για την ολιστική
αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου,
τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων,
β) η συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς που εδρεύουν εκτός της Ελληνικής Επικράτειας για
την αντιμετώπιση του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.
2. Το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι αρμόδιο
για:
α) τη συλλογή στοιχείων και τη συγκέντρωση δεδομένων από τις Διευθύνσεις της μονάδας
με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης. Επιπλέον,
συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με τον προγραμματισμό των ελέγχων, την ανάλυση κινδύνου,
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τις στατιστικές μελέτες και τα δελτία τύπου. Στο ως άνω σύστημα καταχωρούνται επιπλέον
στοιχεία σχετικά με:
αα) τη διενέργεια ελέγχων και τη συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου,
αβ) τον αριθμό και το είδος των καταγεγραμμένων παραβάσεων,
αγ) τον αριθμό και το ύψος των βεβαιωμένων προστίμων,
αδ) τον αριθμό και τη θεματολογία των κατατιθέμενων ενώπιον της ΔΙ.ΜΕ.Α.
προσφυγών/ενστάσεων,
β) τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων με κάθε νόμιμο τρόπο από τις συναρμόδιες και
συνεργαζόμενες υπηρεσίες, τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τους φορείς της αγοράς,
γ) την επικοινωνία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία
συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών της Χώρας,
δ) την επικοινωνία με Πρεσβείες, υπηρεσίες και φορείς του εξωτερικού για θέματα
αντιμετώπισης παράνομου εμπορίου, εκπαίδευσης, παροχής και ανταλλαγής τεχνογνωσίας,
ε) τη συνεργασία με ελεγκτικές υπηρεσίες και φορείς της αλλοδαπής για την αντιμετώπιση
και την εξέταση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος για την πάταξη του παράνομου εμπορίου,
στ) την εκπροσώπηση σε όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτροπές, διεθνείς
οργανισμούς, ομάδες εργασίας για θέματα ελέγχου αγοράς και αντιμετώπισης παράνομου
εμπορίου,
ζ) τον έλεγχο των πληροφοριών και των καταγγελιών που αφορούν σε παράνομη εμπορία ή
διακίνηση αγαθών μέσω διαδικτυακών ιστοτόπων από ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops),
τη συλλογή αποδείξεων ή στοιχείων με τη βοήθεια και άλλων κρατικών υπηρεσιών ή διεθνών
οργανισμών ή νομικών/φυσικών προσώπων με έννομο συμφέρον, ή την άρση του
τηλεφωνικού απόρρητου κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας προς τις αρμόδιες εταιρείες
τηλεφωνίας ή την αποδοχή εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης από τους προαναφερθέντες
φορείς που πιστοποιούν την παράνομη εμπορία ή διακίνηση των αγαθών και την αποστολή
εντολής προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία
υποχρεούται να διαγράφει, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης του
εθνικού δικαίου, τους ιστότοπους που υποδεικνύει η ΔΙ.Μ.Ε.Α., καθώς και την ενημέρωση
της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας,
η) τη διαχείριση της πληροφοριακής εφαρμογής e-Καταναλωτής για την εξέλιξη των τιμών
των αγαθών και υπηρεσιών:
ηα) σε επίπεδο λιανικής για τρόφιμα και ποτά, προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής,
βιομηχανικά προϊόντα, καύσιμα και υπηρεσίες που καταλήγουν στους καταναλωτές,
ηβ) για προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής σε επίπεδο παραγωγού, προϊόντα πρωτογενούς
παραγωγής σε επίπεδο χονδρικής και νωπά αλιεύματα σε ιχθυόσκαλες,
ηγ) την επεξεργασία στοιχείων για τη διαχρονική εξέλιξη τιμών και την εξαγωγή στατιστικών
συμπερασμάτων,
ηδ) τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων τραπεζικών συναλλαγών,
θ) την απάντηση σε αιτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου.
3. Το Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων, το οποίο είναι αρμόδιο για την ανάλυση των δεδομένων
ως προς:
α) την παραγωγή πρότυπων, συνοπτικών εκθέσεων σε τακτική βάση για βραχυπρόθεσμους
και μακροπρόθεσμους στόχους για τη λήψη αποφάσεων (Management Information System
- Decision Support System). Συγκεκριμένα καταρτίζει περιοδικές αναφορές, καταχωρίζει και
αναλύει στατιστικά, διεξάγει έρευνες για τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά, εκπονεί
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μελέτες ανάλυσης κινδύνου ανά κλάδο, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες για
τις μεθόδους και τους τρόπους ελέγχου της αγοράς και αντιμετώπισης του παράνομου
εμπορίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης,
β) την παροχή στην υπερκείμενη ιεραρχικά διεύθυνση ειδικών πληροφοριών για τη λήψη
στρατηγικών αποφάσεων (Executive Support Systems),
γ) τη σύνταξη Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγραμματισμού για τη ΔΙ.Μ.Ε.Α., καθώς και
της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων.»
Άρθρο 14
Στελέχωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α. - Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4712/2020
Τροποποιείται η περ. β) της παρ. 1 και η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4712/2020 (Α΄ 146), το
οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 12
Στελέχωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. στελεχώνεται με:
α) μετακίνηση υπάλληλων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
β) απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, μόνιμων ή ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) και κάθε ειδικής ή
γενικής διάταξης. Η παρέκκλιση από τις διατάξεις του ν. 4440/2016 ισχύει για την πρώτη
εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης.
2. Η απόσπαση κατά την παρ. 1 είναι διετής και διενεργείται με κοινή απόφαση των
αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου προέλευσης και του Υπουργείου υποδοχής, αντίστοιχα.
Μετά από το πέρας της διετίας, η απόσπαση των υπαλλήλων δύναται να παραταθεί μία μόνο
φορά για δυο (2) ακόμη έτη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και μετά από τη
σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α..
3. Ειδικότερα στη Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την
Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου αποσπώνται με τη διαδικασία της παρ. 2 υπάλληλοι
των κάτωθι υπηρεσιών:
α) Δέκα (10) υπάλληλοι ή προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ..
β) Δύο (2) στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).
γ) Ένας (1) υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
(Σ.Δ.Ο.Ε.).
4. Οι αποσπάσεις ή μετατάξεις προσωπικού ή στελεχών στην ΔΙ.Μ.Ε.Α. διενεργούνται έπειτα
από πρόσκληση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και ολοκληρώνονται με την έκδοση κοινής απόφασης των αρμόδιων οργάνων του
Υπουργείου προέλευσης και του Υπουργείου υποδοχής αντίστοιχα.
5. Η κατανομή των θέσεων προσωπικού της ΔΙ.Μ.Ε.Α. ανά εργασιακή σχέση, κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα και η τοποθέτηση των υπαλλήλων της διενεργούνται σύμφωνα με το
άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). Ο ελάχιστος αριθμός οργανικών θέσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατανέμονται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. είναι εβδομήντα (70).
6. Οι μηνιαίες αποδοχές των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που αποσπώνται στη
ΔΙ.Μ.Ε.Α., καταβάλλονται από τον φορέα από τον οποίο αποσπώνται.»
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Άρθρο 15
Ελεγκτές ΔΙ.Μ.Ε.Α. - Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4712/2020
Τροποποιούνται οι παρ. 6 και 8 του άρθρου 13 του ν. 4712/2020 (Α΄146), το οποίο
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 13
Ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1. Για τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, η Διεύθυνση
Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του
Παράνομου Εμπορίου στελεχώνεται με ελεγκτές.
2. Οι έλεγχοι από υπαλλήλους της παρ. 3 του άρθρου 12 πραγματοποιούνται μόνο κατά το
μέρος που αφορά στην αρμοδιότητα των φορέων στους οποίους αυτοί ανήκουν οργανικά,
ενώ κατά την εκτέλεση των ελεγκτικών τους καθηκόντων ενεργούν ως ειδικοί ανακριτικοί
υπάλληλοι της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4620/2019 (Α΄ 96), χωρίς όμως να αποκτούν και
την ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου.
3. Οι παραβάσεις που διαπιστώνονται από τους υπαλλήλους της παρ. 3 του άρθρου 12,
διαβιβάζονται στις υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά, οι οποίες και ολοκληρώνουν τη
διαδικασία της επιβολής των κυρώσεων.
4. Στα μικτά κλιμάκια δύναται να συμμετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων
υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 12, έπειτα από αίτημα του
Διοικητού της ΔΙ.Μ.Ε.Α. προς τον Προϊστάμενο του φορέα από όπου προέρχονται και
αποδοχή του τελευταίου.
5. Είναι δυνατή η συγκρότηση μικτών κλιμακίων με τη συμμετοχή ενός και μόνο
ελεγκτή/υπαλλήλου από κάθε ελεγκτική υπηρεσία. Οι συμμετέχοντες σε τέτοια κλιμάκια
βεβαιώνουν από κοινού τις παραβάσεις που εντοπίζονται και η επισπεύδουσα υπηρεσία
προβαίνει, μετά από τη βεβαίωση των παραβάσεων, στην επιβολή των κυρώσεων και στις
προβλεπόμενες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών.
6. Οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α., όταν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ενεργούν
ανακριτικές πράξεις ή συμμετέχουν σε αυτές, δεν αποκλείεται να εξετασθούν ως μάρτυρες
κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο.
Οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α. δύνανται, με την ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, να
διενεργούν προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, μόνο
για υποθέσεις για τις οποίες διενεργείται ή έχει διενεργηθεί επιθεώρηση - έλεγχος από την
ΔΙ.Μ.Ε.Α.. Στις προκαταρκτικές εξετάσεις ή προανακρίσεις, που διενεργούνται από τη
ΔΙ.Μ.Ε.Α., μπορούν να εκτελούν χρέη β΄ ανακριτικού υπαλλήλου και διοικητικοί υπάλληλοι
ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, οι οποίοι υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στην ΔΙ.Μ.Ε.Α..
7. Οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους συντάσσουν και
αποστέλλουν έγγραφα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία αναφέρονται αφενός οι
διατάξεις με τις οποίες θεμελιώνεται η υποχρέωση των προσώπων αυτών να υποβάλουν τα
ζητούμενα στοιχεία και αφετέρου αναλυτικά τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν, οι
κυρώσεις που επιβάλλονται στην περίπτωση άρνησης προσκόμισης και γνωστοποίησης των
στοιχείων, καθώς και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν
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τα στοιχεία. Το προαναφερθέν χρονικό διάστημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι
μικρότερο των πέντε (5) και μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, από την
κοινοποίηση του εγγράφου.
8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται Μητρώο Ελεγκτών, το
οποίο απαρτίζεται από υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος. Με
την ίδια απόφαση ορίζεται η διαδικασία ένταξης των ελεγκτών της ΔΙ.Μ.Ε.Α. στο Μητρώο του
προηγούμενου εδαφίου.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 16
Έσοδα και προϋπολογισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού - Τροποποίηση του άρθρου 17
του ν. 3959/2011
Οι παρ. 1, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 17 του ν. 3959/2011 τροποποιούνται, προστίθενται παρ.
1Α, 8 και 9 και το άρθρο 17 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 17
Έσοδα και Προϋπολογισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού
(Άρθρο 5 της Οδηγίας-Πόροι)
1. Στις ανώνυμες εταιρείες που ιδρύονται ή αυξάνουν το μετοχικό τους κεφάλαιο
επιβάλλεται τέλος ύψους ένα τοις χιλίοις (1%ο), υπολογιζόμενο επί του μετοχικού κεφαλαίου
ή επί του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αντιστοίχως υπέρ της Επιτροπής
Ανταγωνισμού. Τα έσοδα αυτά εισπράττονται στο όνομα και για λογαριασμό της Επιτροπής
Ανταγωνισμού και κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου
έχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και
Διαχείρισής της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθορίζονται τα όργανα, ο
τρόπος και η διαδικασία είσπραξης των πιο πάνω χρηματικών ποσών. Τα έσοδα της
Επιτροπής Ανταγωνισμού πρέπει κατ’ ελάχιστο να ανέρχονται για τα έτη 2021 και 2022 σε
ποσό που αντιστοιχεί σε ύψος 0.0000368 του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) του
οικονομικού έτους 2019, όπως αυτό ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή («ελάχιστο
όριο εσόδων»), ενώ για τα έτη από το 2023 και εφεξής σε ποσό που αντιστοιχεί σε ύψος
0.00004 (τέσσερα του δισεκατομμυρίου) του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) του
προηγούμενου οικονομικού έτους, όπως αυτό ορίζεται κατ’ έτος από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή («ελάχιστο όριο εσόδων»). Εάν το ύψος των εσόδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού από
τα τέλη του προηγούμενου εδαφίου είναι χαμηλότερο του ελάχιστου ορίου εσόδων, η
σχετική διαφορά συμπληρώνεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του Προέδρου της Επιτροπής
Ανταγωνισμού. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του
Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα έσοδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού δύνανται
να ενισχύονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατ’ ελάχιστο σε ύψος 0.00001 (ένα του
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δισεκατομμυρίου) του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) του προηγούμενου έτους,
όπως αυτό ορίστηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, εφόσον το συμβούλιο
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής Ανταγωνισμού των παρ. 3 και 4 του άρθρου 22, κρίνει, κατά
απλή πλειοψηφία, ότι οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει της
στοχοθεσίας της Επιτροπής, και ύστερα από μέτρηση βασικών δεικτών απόδοσης, έχουν
επιτευχθεί. Η ενίσχυση των εσόδων της Επιτροπής με αυτό το ποσό πραγματοποιείται εντός
του αμέσως επόμενου οικονομικού έτους.
1A. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εισπράττει, εκτός του
τέλους της παρ. 1, ως πόρο, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις ερευνητικών
προγραμμάτων ή κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδρύματα
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικούς και
ερευνητικούς οργανισμούς. Τα έσοδα αυτά εισπράττονται στο όνομα και για λογαριασμό της
Επιτροπής Ανταγωνισμού και κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση
του οποίου έχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας και
Διαχείρισής της. Τα έσοδα αυτά δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατ’ έτος το δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) του «ελάχιστου ορίου εσόδων» της παρ. 1. Με απόφαση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαχείριση των πόρων του προηγούμενου
εδαφίου, την παροχή αμοιβών σε τρίτους και πρόσθετων αμοιβών στο προσωπικό και τα
μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποκλειστικά για την εκτέλεση των σχετικών ερευνητικών
προγραμμάτων.
2. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασμούς και αρχεία, στα οποία
συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσης και ο ισολογισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις
του δημοσίου λογιστικού και όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Εσωτερικής
Λειτουργίας και Διαχείρισης. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων
λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από δύο ορκωτούς λογιστές. Τα στοιχεία
αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής και
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Βουλής μαζί με την
ετήσια έκθεση του άρθρου 29 και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
3. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαθέτει ανεξαρτησία ως προς τον τρόπο διάθεσης του
χορηγούμενου προϋπολογισμού της για τους σκοπούς εκπλήρωσης των καθηκόντων της,
εντός του πλαισίου του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
5. Αν από την οικονομική διαχείριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο τέλος κάθε
οικονομικού έτους προκύπτει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα - έξοδα) που
υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό της προηγούμενης χρήσης, διατίθεται έως το ογδόντα τοις
εκατό (80%) του θετικού οικονομικού αυτού αποτελέσματος με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως έσοδο του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
6. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να προβαίνει σε σύναψη δημοσίων συμβάσεων,
σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της,
συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς ή μίσθωσης ακινήτων. Το τίμημα της αγοράς ή της
μίσθωσης ακινήτων καταβάλλεται από τους πόρους της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η
μίσθωση ακινήτου του πρώτου εδαφίου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Επιτροπής
μπορεί να υπερβαίνει και τη δωδεκαετία που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ν. 3130/2003
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(Α΄ 76), με δυνατότητα για περαιτέρω διαδοχικές ανανεώσεις. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού
δύναται να συνάπτει συμβάσεις μακροχρόνιας μίσθωσης.
Η μίσθωση ακινήτου διενεργείται με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό. Στη διαδικασία
μίσθωσης δικαιούνται να υποβάλουν προσφορές οι κύριοι των ακινήτων και οι κάτοχοι
αυτών δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), εφόσον προσκομίζουν
έγγραφη συναίνεση του κυρίου του ακινήτου. Ο κύριος του ακινήτου συνυπογράφει τη
σύμβαση μίσθωσης, διασφαλίζοντας την ακώλυτη χρήση του μισθίου από την Επιτροπή
Ανταγωνισμού καθ΄ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, σε περίπτωση δε καταγγελίας της
σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης υπεισέρχεται ως εκμισθωτής στη σύμβαση με την
Επιτροπή Ανταγωνισμού για την υπόλοιπη διάρκεια αυτής με τους ίδιους όρους.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου χωρίς δημοπρασία,
διαζευκτικά, εφόσον: α) το προς μίσθωση ακίνητο είναι ιδιοκτησίας νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ ή β΄ βαθμού, δημόσιας
επιχείρησης και οργανισμού (Δ.Ε.Κ.Ο.), ανώνυμης εταιρείας, της οποίας η πλειοψηφία των
μετοχών ανήκει στο δημόσιο ή κοινωφελούς περιουσίας που εποπτεύεται από το δημόσιο,
ή β) πρόκειται για την επέκταση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε μη μισθωμένους χώρους
του ίδιου ή παρακείμενου ακινήτου.
Σε περίπτωση που το ακίνητο το οποίο πρόκειται να μισθώσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού
χρειάζεται επεμβάσεις, προσθήκες ή βελτιώσεις, δύναται να προβαίνει σε αυτές εξ ιδίων
πόρων. Τα ποσά για την εκπόνηση της μελέτης, την έκδοση αδείας, την κατασκευή και την
παρακολούθηση εκτέλεσης των εργασιών και την παραλαβή του μισθίου, στον βαθμό που
βαρύνουν τον εκμισθωτή, μετά από κοινή συμφωνία των μερών, συμψηφίζονται με τα
συμβατικώς οριζόμενα μισθώματα ή άλλως συνυπολογίζονται κατά τον καθορισμό του
ύψους του μισθώματος. Η μελέτη για τις ανωτέρω εργασίες και η έκδοση της απαιτούμενης
άδειας μπορούν να ανατεθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών, σε μελετητικό γραφείο. Η διαδικασία εκτέλεσης του έργου και
ό,τι αυτή απαιτεί, μπορεί να ανατεθεί, χωρίς διαγωνισμό, σε μια από τις υπηρεσίες του
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή Ασφαλιστικού Ταμείου. Στην τελευταία περίπτωση, η αρμόδια
υπηρεσία, η οποία επιλέγεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αναλαμβάνει την κατασκευή
του έργου με ανάθεση σε τρίτους, μετά από προηγούμενο δημόσιο διαγωνισμό, καθώς και
την επίβλεψη των βελτιωτικών εργασιών. Η παραλαβή του μισθίου, έτοιμου προς χρήση,
γίνεται από Επιτροπή, την οποία συγκροτεί η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού και
στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του εκμισθωτή και της μισθώτριας.
7. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποδίδει στους δικαιούχους ποσά που έχουν καταβληθεί υπέρ
της αχρεωστήτως. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται ιδίως το ποσό της παρ. 1, που αντιστοιχεί στο
ιδρυτικό κεφάλαιο που δεν καταβλήθηκε ή στο ποσό της αύξησης του κεφαλαίου που δεν
καλύφθηκε ή στο υπερβάλλον ποσό του τέλους που καλύφθηκε από εσφαλμένο υπολογισμό.
8. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να προβαίνει στη σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής
μίσθωσης ακινήτου με εκμισθώτρια την ίδια. Για τη σχετική διαδικασία ισχύουν κατ’
αναλογία τα προβλεπόμενα στα εδάφια τέταρτο, πέμπτο και έκτο της παρ. 6.
9. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εγγραπτέα στο οικείο
κτηματολογικό βιβλίο, μεταβιβάζεται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως νόμιμα
εκπροσωπείται, η κυριότητα του ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα, επί των οδών Κότσικα
1Α και Πατησίων 70, που έχει αγοραστεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έναντι
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τιμήματος που καταβλήθηκε από τους πόρους της Επιτροπής Ανταγωνισμού και στο οποίο η
τελευταία στεγάζει τις υπηρεσίες της.»

Άρθρο 17
Διαδικασία αξιολόγησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού - Τροποποίηση του άρθρου 22
του ν. 3959/2011
Η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3959/2011 τροποποιείται, προστίθενται παρ. 2, 3 και 4 και το
άρθρο 22 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«Άρθρο 22
Διαδικασία αξιολόγησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού
(Άρθρο 5 της Οδηγίας - Πόροι και λοιπές τροποποιήσεις)
1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποχρεούται να κινεί ανά χρονικά διαστήματα, τα οποία δεν
μπορεί να υπερβαίνουν την τριετία, διαδικασία αξιολόγησης της λειτουργίας της, της
αποτελεσματικότητας εφαρμογής των διατάξεων του νόμου και του ευρωπαϊκού δικαίου,
καθώς και των συνθηκών προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού γενικότερα από
ελεγκτές αναγνωρισμένου κύρους και αξιοπιστίας. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
αποστέλλονται χωρίς υπαίτια βραδύτητα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
2. Ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία
λαμβάνει υπόψη τη μελέτη αξιολόγησης της παρ. 3, η Ολομέλεια της Επιτροπής αποφασίζει
τη στοχοθεσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού για περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
τρία (3) έτη. Η απόφαση στοχοθεσίας ορίζει Κεντρικούς Δείκτες Αποδοτικότητας (ΚΔΑ), που
επιτρέπουν την αξιολόγηση του έργου της Επιτροπής Ανταγωνισμού με βάση αντικειμενικά
ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Η απόφαση στοχοθεσίας δύναται να τροποποιηθεί από την
Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής.
3. Συστήνεται ομάδα εμπειρογνωμόνων αναγνωρισμένου κύρους και αξιοπιστίας για την
επεξεργασία των Κεντρικών Δεικτών Αποδοτικότητας (ΚΔΑ). Η ομάδα εμπειρογνωμόνων
συντάσσει τη Μελέτη Αξιολόγησης της Επιτροπής, σύμφωνα με τους Κεντρικούς Δείκτες
Αποδοτικότητας της απόφασης στοχοθεσίας της παρ. 2, το αργότερο κάθε δύο (2) έτη. Η
ομάδα εμπειρογνωμόνων παραδίδει τη Μελέτη στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού
και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με τη
διαδικασία της παρ. 1. Η Μελέτη Αξιολόγησης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής
Ανταγωνισμού.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
συγκροτείται η ομάδα εμπειρογνωμόνων της παρ. 3, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της
Επιτροπής Ανταγωνισμού. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με
την αμοιβή των εμπειρογνωμόνων και τις συνεδριάσεις της ομάδας. Η ομάδα
εμπειρογνωμόνων αποτελείται από πέντε (5) μέλη, εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους σε
θέματα ανταγωνισμού, οι οποίοι επιλέγονται ως εξής: ένας (1) από τη Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένας (1) από τον Επικεφαλής Οικονομολόγο για
θέματα Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία θητεία έξι (6) ετών, ένας (1) από
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τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για μία θητεία τεσσάρων (4) ετών, ένας (1) από τον
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ένας (1) από τον αρμόδιο υπουργό για τη Γενική
Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής και τις υπαγόμενες σε αυτήν υπηρεσίες για μία
θητεία δύο (2) ετών. Ο συντονιστής της ομάδας εμπειρογνωμόνων εκλέγεται από την
πλειοψηφία των μελών της ομάδας για κάθε περίοδο αξιολόγησης. Η ομάδα αποτελείται
τουλάχιστον από έναν καθηγητή πανεπιστημίου με ειδίκευση στο δίκαιο ανταγωνισμού,
έναν καθηγητή πανεπιστημίου με ειδίκευση στα βιομηχανικά οικονομικά και οικονομικά
ανταγωνισμού και έναν καθηγητή στατιστικής. Τα μέλη ΔΕΠ πρέπει να είναι καθηγητές
πρώτης βαθμίδας ή το αντίστοιχο σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, εν ενεργεία ή μη.»

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο 18
Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4177/2013
Στo άρθρο 16 του ν. 4177/2013 (A΄ 173) προστίθεται παρ. 2Α, τροποποιούνται η περ. α) της
παρ. 3 και η παρ. 5 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 16
Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές
1. Επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές:
α) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη εκάστης τακτικής εκπτωτικής περιόδου της παρ. 1
του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με
επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.
β) Τις δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων.
γ) Την Κυριακή των Βαΐων.
δ) Την τελευταία Κυριακή κάθε έτους.
ε) Δύο Κυριακές κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, που καθορίζονται
με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου
15 του παρόντος. Στις περιφερειακές ενότητες, στις οποίες η ως άνω απόφαση δεν έχει
εκδοθεί, επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την πρώτη Κυριακή του
Μαΐου και την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή
συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.
1Α. Επιπλέον, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές
την περίοδο από τον μήνα Μάιο έως και τον μήνα Οκτώβριο, εκτός από τη δεύτερη Κυριακή
του μήνα Αυγούστου, στις εξής περιοχές:
α) στον Δήμο Αθηναίων, και
β) σε περιοχές του Δήμου Πειραιά, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, του
ιστορικού κέντρου Θεσσαλονίκης, όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση
3046/51009/1994 (Β΄ 833), καθώς και στην περιοχή γύρω από τον Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών και στο Επιχειρηματικό Πάρκο Γιαλού - Άγιος Δημήτριος - Πύργος στον Δήμο Σπάτων
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της Περιφέρειας Αττικής, όπως οριοθετείται στην απόφαση ΠΕΧΩ οικ. 1516/Φεντ.
επεκτ./05/09.03.2005 (Δ΄ 319).
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται τα συγκεκριμένα όρια των
περιοχών της περ. β΄, λαμβανομένης υπόψη της εμπορικής δραστηριότητας της κάθε
περιοχής.
Σε περίπτωση που η δεύτερη Κυριακή του Αυγούστου συμπίπτει με επίσημη αργία, η
εξαίρεση του πρώτου εδαφίου μετατίθεται την προηγούμενη Κυριακή.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία
εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς και ισχύει από το
επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της, ορίζονται με σαφή τρόπο οι περιοχές, στις οποίες
επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές,
πλην των αναφερομένων στις παρ. 1 και 1Α, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών
ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Η απόφαση
του Αντιπεριφερειάρχη δύναται να αναθεωρείται ετησίως κατά τον μήνα Δεκέμβριο και
ισχύει για το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της. Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης,
διατηρείται σε ισχύ η προηγούμενη ρύθμιση μέχρι την αντικατάστασή της από νεότερη.
2Α. Επιτρέπεται προαιρετικά τις Κυριακές, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η λειτουργία των
τοπικών εμπορικών καταστημάτων, που κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στην
κατηγορία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), σε δημοτικές κοινότητες
με μόνιμο πληθυσμό κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία
δημοσιευμένη απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
3. α) Με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζομένων για τα καταστήματα που αναφέρονται στο
άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (Α΄ 34), κατά τη
λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 2Α,
εφαρμόζεται το πλαίσιο του ωραρίου του άρθρου 23 του ν. 2224/1994, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202).
β) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 2224/1994, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3377/2005, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις καθημερινές ημέρες μέχρι την 21:00 ώρα,
το Σάββατο μέχρι την 20:00 ώρα και την Κυριακή από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.»
4. α) Επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα που
λειτουργούν σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις
αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές.
Στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά τις Κυριακές της περ. α΄ της παρ. 1 δύναται
να χορηγηθεί η αναπληρωματική ανάπαυση σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που
προηγείται των Κυριακών αυτών.
β) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ψήφιση της από την Βουλή των Ελλήνων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται μετά από
διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς, ορίζονται τρεις (3) τουριστικές περιοχές,
όπου επιτρέπεται πιλοτικά για ένα (1) έτος η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών
καταστημάτων και τις υπόλοιπες Κυριακές, πέραν των αναφερομένων στην παρ. 1 χωρίς τη
συνδρομή των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις παρ. 2 και 2Α και χωρίς να απαιτείται
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη. Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζονται ο φορέας
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παρακολούθησης της δράσης για την εξαγωγή συγκριτικών συμπερασμάτων και κάθε άλλη
λεπτομέρεια.»
Άρθρο 19
Ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών - Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4497/2017
Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4497/2017 (Α΄171), το οποίο διαμορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 30
Ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών - Αναλογία διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος
1. Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν έως έξι (6) ημέρες την εβδομάδα εκτός των επίσημων
εθνικών ή τοπικών αργιών. Οι ημέρες και το ωράριο λειτουργίας καθορίζονται με αποφάσεις
του φορέα λειτουργίας που δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στον διαδικτυακό του τόπο.
Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας μίας λαϊκής αγοράς είναι εθνική ή τοπική αργία,
μπορεί να μεταφερθεί έκτακτα η ημέρα λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας
επιτροπής λαϊκών αγορών και του οικείου δήμου.
2. Σε κάθε λαϊκή αγορά η αναλογία βιομηχανικών ειδών της Κατηγορίας Ε΄ σε σχέση με τα
πρωτογενή προϊόντα γης και θάλασσας δεν επιτρέπεται να διαφοροποιεί τον χαρακτήρα της
αγοράς, ο οποίος συνίσταται στην προμήθεια του καταναλωτικού κοινού κυρίως με
αγροτοδιατροφικά προϊόντα. Οι φορείς λειτουργίας λαϊκών αγορών μεριμνούν για τη
διαφύλαξη του χαρακτήρα της αγοράς. Τα αναφερόμενα στην παρούσα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη κατά την προκήρυξη νέων αδειών και τον καθορισμό του είδους
αυτών.»
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Άρθρο 20
Μέτρα εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου - Παράταση ισχύος του ν. 1338/1983
Ως χρονικό όριο χρήσης της εξουσιοδότησης - πλαισίου του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 (Α΄
34), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε από
το άρθρο 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), από το άρθρο 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), από το
άρθρο 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), από το άρθρο 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), από το άρθρο
48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312), από το άρθρο 91 του ν. 3862/2010 (Α΄ 113) και από το άρθρο
50 του ν. 4342/2015 (Α΄143), ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2025.
Άρθρο 21
Εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισμό της αρμόδιας αρχής προς εκτέλεση των
αποφάσεων του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ για τον καθορισμό των εξόδων
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται η αρμόδια αρχή, η
οποία επαληθεύει τη γνησιότητα κάθε τελεσίδικης (final) απόφασης του Γραφείου
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Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (Γραφείο), που καθορίζει το ποσό των εξόδων και προσδίδει
τον εκτελεστήριο τύπο σε αυτή, χωρίς άλλη διαδικασία, προκειμένου να καταστεί δυνατή για
την Ελλάδα η εφαρμογή του άρθρου 110 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 για το σήμα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ειδικότερα της παρ. 2 αυτού.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2020
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ι. Βρούτσης

Χρ. Σταϊκούρας

Σπ. – Α. Γεωργιάδης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Κων. Τσιάρας

Π. Θεοδωρικάκος

Κ. Πιερρακάκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θ. Σκυλακάκης
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
«Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση
της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή
Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και
λοιπές διατάξεις»
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΜΕΡΟΥΣ Α ΚΑΙ Β
Επισπεύδον Υπουργείο: Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Χ

1

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

2

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

3

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

4

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

5

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

6

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
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Α. Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση του μέρους Α επιδιώκεται η εξασφάλιση ενός
δίκαιου και αξιόπιστου νομικού περιβάλλοντος για τους επιχειρηματικούς χρήστες
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, τους χρήστες εταιρικών ιστοτόπων,
τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης καθώς και τους
παρόχους επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης. Η διαφάνεια αναφορικά με τους
καταρτιζόμενους όρους και προϋποθέσεις, τις αποφάσεις περιορισμού, αναστολής
και διακοπής της παροχής των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, τις
κύριες παραμέτρους και τη σχετική σημασία αυτών αναφορικά με την κατάταξη, τα
παρεπόμενα αγαθά και τις υπηρεσίες, τη διακριτική μεταχείριση και τους ειδικούς
συμβατικούς όρους, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150.
Βασικός στόχος είναι, επίσης, η παροχή δυνατότητας προσφυγής σε
επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και χρήστες
εταιρικών ιστοτόπων, μέσω ενός πλαισίου διαβαθμισμένης προστασίας (εσωτερικό
σύστημα
διεκπεραίωσης
καταγγελιών,
διαμεσολάβηση,
εξειδικευμένη
διαμεσολάβηση). Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα ενεργητικής νομιμοποίησης
σε ενώσεις και δημοσίους φορείς για την άσκηση συλλογικής αγωγής ή την
κατάθεση αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων σχετικά με παραβιάσεις του
Κανονισμού.
Η αξιολογούμενη ρύθμιση του Μέρους Β κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να
ενισχυθεί το έργο του ελεγκτικού μηχανισμού για τον έλεγχο της αγοράς. Σκοπός της
ρύθμισης είναι η αύξηση του αριθμού των ελέγχων και η βελτίωση της ποιότητάς
τους. Στόχοι της ρύθμισης είναι αφενός να δοθεί κίνητρο σε έμπειρους και
εξειδικευμένους ελεγκτές να αποσπασθούν στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. και αφετέρου να αυξηθεί
η αποδοτικότητα των ήδη υπηρετούντων ελεγκτών. Επίσης, θα αποτελέσει κίνητρο
για τους ελεγκτές περιφερειακών υπηρεσιών να εγγραφούν στο μητρώο ελεγκτών
της ΔΙ.Μ.Ε.Α., προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα ο ελεγκτικός
μηχανισμός των Περιφερειών και να αυξηθούν οι έλεγχοι σε Περιφερειακές
Ενότητες εκτός της έδρας των Περιφερειών. Η παρούσα ρύθμιση επηρεάζει άμεσα
τον ανταγωνισμό στην αγορά και ειδικότερα στις επιχειρήσεις υγειονομικού
ενδιαφέροντος της χώρας, τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, αλλά και το σύνολο
των πολιτών της χώρας, καθώς διασφαλίζεται με αποτελεσματικότερο τρόπο η
προστασία τους ως καταναλωτών.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Στην οικονομία των πλατφορμών, συχνά παρατηρούνται φαινόμενα μονομερών
επιβλαβών εμπορικών πρακτικών, τόσο από τις επιγραμμικές πλατφόρμες όσο και
από τις επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο λαμβάνει
τα απαραίτητα συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)
2019/1150 και στοχεύει στον περιορισμό της εμφάνισης, αλλά και των επιπτώσεων
των διαφόρων μονομερών επιβλαβών εμπορικών πρακτικών.
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Το Υπουργείο δέχεται καθημερινά πληθώρα καταγγελιών από πολίτες και φορείς
αναφορικά με παρανομίες στην αγορά, οι οποίες, για να ελεγχθούν
αποτελεσματικά, απαιτούν εντατικοποίηση των ελέγχων και ενίσχυση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
με τους απαραίτητους πόρους. Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται
ζητήματα αρμοδιοτήτων που προκαλούν δυσλειτουργίες στη ΔΙ.Μ.Ε.Α.,
παρακάμπτονται γραφειοκρατικές αγκυλώσεις με την παραχώρηση δικαιώματος
στον Διοικητή να μεταβιβάζει αρμοδιότητες ή το δικαίωμα υπογραφής στους
Προϊσταμένους Διεύθυνσης και προβλέπεται Γραφείο Διοικητή, προκειμένου να
επιμελείται την αλληλογραφία του και να οργανώνει επικοινωνία του με τις
υπηρεσίες και τους πολίτες.
3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Η αξιολογούμενη ρύθμιση του μέρους Α αφορά άμεσα:
- Τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης
- Τους χρήστες εταιρικών ιστοτόπων
- Τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης
- Τους παρόχους επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης
Έμμεσα εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στη βελτίωση της εμπιστοσύνης του συνόλου
των καταναλωτών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τις αγορές τους, προς την
οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών.
Η αξιολογούμενη ρύθμιση του μέρους Β αφορά άμεσα:
Τους επιχειρηματίες που διατηρούν καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος
Τους επιχειρηματίες και φορείς που διατηρούν μονάδες φροντίδας
ηλικιωμένων
Τους πελάτες των υπηρεσιών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
και τους τροφίμους και συγγενείς των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων.
Επίσης, συμβάλλει στην ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, στη βελτιστοποίηση
των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών και την προστασία των
καταναλωτών και των υγιών επιχειρήσεων.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
ν. 4712/2020 (Α΄146)

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης

Μέρος Α: Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) θεσπίζονται διατάξεις για την άσκηση
αγωγής.
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ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

Μέρος Β: Πρόκειται για διατάξεις
τροποποιούν τον ν. 4712/2020 (Α΄146)

ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;
iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

νόμου

που

Η αλλαγή της διοικητικής πρακτικής ή η επιλογή νέας
ερμηνευτικής προσέγγισης δεν μπορούν να επιτύχουν
τους σκοπούς των προτεινόμενων επιθυμητών αλλαγών,
ούτε και μπορούν να βρουν έρεισμα στις υφιστάμενες
γραμματικές τους διατυπώσεις.

Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν μπορούν να επιτευχθούν
με διάθεση υφιστάμενων ανθρώπινων ή και υλικών
πόρων.

Συναφείς πρακτικές
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές; ΝΑΙ  ΟΧΙ 
6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

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

ii) σε όργανα της Ε.Ε.:

Μέρος Α: Δεδομένου ότι πρόκειται για νέες ρυθμίσεις τόσο
στον ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική έννομη τάξη, η Γενική
Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή απέστειλε
ερωτήματα σχετικά με τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων
επί του εν λόγω Κανονισμού, στα λοιπά κράτη μέλη της ΕΕ.
Τα κράτη μέλη που ανταποκρίθηκαν στα σχετικά ερωτήματα
ήταν οι Σλοβακία, Ιρλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Φινλανδία και
Λιθουανία.
Μέρος Β: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν κυρίως
τροποποιήσεις ρυθμίσεων του ν. 4712/2020 (Α΄ 146).
Μέρος Α: Δεδομένου ότι πρόκειται για νέες ρυθμίσεις τόσο
στον ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική έννομη τάξη, η Γενική
Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή απέστειλε
ερωτήματα σχετικά με τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων
επί του εν λόγω Κανονισμού, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μέρος Β: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν κυρίως
τροποποιήσεις ρυθμίσεων του ν. 4712/2020 (Α΄ 146).

iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:
Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
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7.

8.

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


























Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

ii) μακροπρόθεσμοι:

Μέρος Α:
Περιορισμός
μονομερών
επιβλαβών
εμπορικών πρακτικών.
- Διαφάνεια τόσο στους καταρτιζόμενους
όρους και προϋποθέσεις όσο και στις
αποφάσεις περιορισμού, αναστολής ή
τερματισμού της παροχής επιγραμμικών
υπηρεσιών διαμεσολάβησης.
- Προσδιορισμός των κυρίων παραμέτρων
κατάταξης.
- Παροχή δυνατότητας αποτελεσματικής
προσφυγής σε επιχειρηματίες χρήστες, καθώς
και σε χρήστες εταιρικών ιστοτόπων μέσω ενός
πλαισίου διαβαθμισμένης προστασίας που
τους
παρέχεται
(εσωτερικό
σύστημα
διεκπεραίωσης καταγγελιών, διαμεσολάβηση,
εξειδικευμένη διαμεσολάβηση).
- Ενεργητική νομιμοποίηση ενώσεων και
δημοσίων φορέων για την άσκηση συλλογικών
αγωγών ή την κατάθεση αίτησης λήψης
ασφαλιστικών μέτρων.
Μέρος Β:
- Αύξηση του αριθμού των ελέγχων και
βελτίωση της ποιότητάς τους.
- Δημιουργία ενός ανταγωνιστικού, δίκαιου και
διαφανούς επιγραμμικού οικοσυστήματος.
- Ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού για τον
έλεγχο της αγοράς.
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- Ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού,
βελτιστοποίηση των παρεχομένων προς τους
πολίτες υπηρεσιών και προστασία των
καταναλωτών και των υγιών επιχειρήσεων.
9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

 Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα:
Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια και αντίστοιχος
αριθμός απασχολουμένων σε αυτές.
Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια και αντίστοιχος
αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα Στοιχεία

Επενδύσεις επιχειρήσεων ανά έτος (€)

6,3 δις €/20188

Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων ανά έτος (€)

256,5 δις€ €/20189

Εισροές εργασίας επιχειρήσεων (αριθμός απασχολούμενων) ανά έτος
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, σε αναστολή λειτουργίας λόγω της νόσου του
κορωνοϊού 2019 11(COVID-19) (% ανά έτος)

Επιδιωκόμενος στόχος (3ετία)

2,6 εκατ. /201810
89,9% / έτος 2019

7

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).
8
ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου «Έρευνα Διάρθρωσης Επιχειρήσεων: Έτος 2018», Πειραιάς, 23-09-2020
(https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4l
N&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=colu
mn2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax
.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadRe
sources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=420924&_documents
_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el)
9
Ομοίως με την υποσημείωση 8.
10
Ομοίως με την υποσημείωση 8
11
ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου «Στατιστικά Στοιχεία Επιχειρήσεων σε Αναστολή Λειτουργίας λόγω της Πανδημίας της
Νόσου του Κορωνοϊου 2019 (COVID-19)», Πειραιάς, 16 Απριλίου 2020,
(https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4l
N&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=colu
mn2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax
.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadRe
sources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=409300&_documents
_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el )
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Ψηφιακή διακυβέρνηση
10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης: ΑΜΕΣΗ
 ή/και ΕΜΜΕΣΗ 

i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος; ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Εξηγήστε:

29

31

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
1

2

3

4

Στόχος
Με το άρθρο 1 καθορίζεται ο σκοπός της ρύθμισης, ήτοι η λήψη
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού
(ΕΕ) 2019/1150 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και
της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.
Με το άρθρο 2 τίθενται κανόνες σχετικά με τη δυνατότητα
ενεργητικής νομιμοποίησης ενώσεων και δημοσίων φορέων να
ασκούν συλλογική αγωγή για την παράνομη συμπεριφορά των
παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή των
παρόχων επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, όταν αυτή
συνίσταται σε παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ)
2019/1150 και για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων εξασφάλισης
των απαιτήσεων των επιχειρηματικών χρηστών ή χρηστών
εταιρικών ιστοτόπων. Η δυνατότητα αυτή είναι πολύ
σημαντική, δεδομένου ότι η έλλειψη οικονομικών μέσων και ο
φόβος αντιποίνων περιόριζαν την αποτελεσματικότητα των
υφιστάμενων μέσων ένδικης προστασίας Στο παρόν άρθρο
προβλέπεται το αντικείμενο των συλλογικών αγωγών, η
προθεσμία άσκησης αυτών καθώς και το αρμόδιο δικαστήριο.
Με το άρθρο 3 δημιουργείται μητρώο, το οποίο θα τηρείται σε
ηλεκτρονική μορφή στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου
Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΔΙ.Μ.Ε.Α).
Η εγγραφή στο εν λόγω μητρώο συνιστά τεκμήριο της νομικής
ικανότητας της ένωσης ή του δημόσιου φορέα να ασκήσει τη
σχετική συλλογική αγωγή. Επισημαίνεται ωστόσο ότι το
δικαστήριο δύναται να εξετάσει σε συγκεκριμένη περίπτωση
εάν ο προσφεύγων νομιμοποιείται να εγείρει συλλογική αγωγή.
Σε κάθε περίπτωση, η εγγραφή στο Μητρώο δεν συνιστά
προϋπόθεση για την έγερση συλλογικής αγωγής από τις
ενώσεις και τους δημόσιους φορείς. Προβλέπεται επίσης η
διαδικασία εγγραφής ή διαγραφής από το μητρώο καθώς και
τα έγγραφα τα οποία πρέπει να προσκομίσουν οι
ενδιαφερόμενες ενώσεις, καθώς και οι δημόσιοι φορείς για την
εγγραφή τους.
Με το άρθρο 4 ορίζεται η Διυπουργική Μονάδα Ελέγχου
(ΔΙ.Μ.Ε.Α) ως αρμόδια για την εποπτεία της συμμόρφωσης των
παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή των
επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης με τις διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 εν όψει των σημαντικών
αρμοδιοτήτων ελέγχου της αγοράς που διαθέτει η εν λόγω
Μονάδα.
Η Μονάδα δρα είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας σε
περιπτώσεις, οι οποίες κρίνεται ότι έχουν ευρύτερη σημασία
για την προστασία της λειτουργίας της αγοράς. Οι πληροφορίες
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5

6

7

8

που περιέρχονται στην εν λόγω Μονάδα με οποιονδήποτε
τρόπο, μεταξύ των οποίων και οι καταγγελίες-αναφορές,
δύνανται να αξιοποιούνται από τη Μονάδα για τον έλεγχο
εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού.
Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου, επιλαμβανόμενη επί
υποθέσεων παραβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150, διαθέτει ευρύ πεδίο εξουσιών.
Ειδικότερα, αποκτά πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο
και έγγραφο, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους, διατηρεί στο
αρχείο της τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που
προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου και αναζητά
πληροφορίες σχετικά με πραγματικά περιστατικά που
σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.
Η ΔΙ.Μ.Ε.Α., σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των
διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150, επιβάλλει
κυρώσεις. Ειδικότερα, η ΔΙ.Μ.Ε.Α. μπορεί είτε να απευθύνει
σύσταση για συμμόρφωση εντός οριζόμενης προθεσμίας, είτε
να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1.500)
έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.
Η επιλογή της προσήκουσας κύρωσης πραγματοποιείται, κατά
περίπτωση, με βάση ενδεικτικά κριτήρια, όπως η φύση, η
βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης, η ανάληψη ενεργειών
για την επανόρθωση της ζημίας που υπέστησαν οι
επιχειρηματικοί χρήστες ή χρήστες εταιρικών ιστοτόπων, την
ύπαρξη προηγούμενων παραβάσεων του παρόχου
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών
μηχανών αναζήτησης, τα οικονομικά οφέλη που αποκόμισε ή
τις ζημίες που απέφυγε ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών
διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης λόγω
της παράβασης και κάθε άλλο επιβαρυντικό ή ελαφρυντικό
στοιχείο που προκύπτει από τις περιστάσεις της υπόθεσης.
Με το άρθρο 6 ορίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος
εφαρμόζονται συμπληρωματικά με τον κανονισμό (ΕΕ)
2016/679, τον ν. 4624/2019 (Α΄137) και τον ν. 3471/2006 (Α΄
133).
Στο άρθρο 7 προβλέπονται εξουσιοδοτικές διατάξεις προς τον
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τις οποίες δίδεται η
δυνατότητα καθορισμού ειδικότερων ζητημάτων για τη
λειτουργία του Μητρώου και τη διαδικασία επιβολής των
κυρώσεων της παρ. 2 του άρθρου 5. Επίσης, ορίζεται ότι με
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Δικαιοσύνης δύναται να συσταθεί μητρώο παράνομων
πράξεων για τις οποίες έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ)
2019/1150.
Στο άρθρο 8 προβλέπεται η σύσταση είκοσι (20) νέων
οργανικών θέσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
προκειμένου να μπορέσει η ΔΙ.Μ.Ε.Α. να ανταποκριθεί στα
αυξημένα καθήκοντα εποπτείας για την εφαρμογή του
παρόντος.
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10

11

12

13

Με το άρθρο 9 προβλέπεται η δυνατότητα μεταβίβασης
ορισμένων αρμοδιοτήτων ή το δικαίωμα υπογραφής από τον
Διοικητή προς τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης της ΔΙΜΕΑ.
Σκοπός της παρούσας ρύθμισης είναι η μείωση του διοικητικού
φόρτου του Διοικητή και η επίσπευση διαδικασιών με σκοπό τη
μείωση της γραφειοκρατίας και την αποδοτικότερη λειτουργία
της ΔΙ.Μ.Ε.Α..
Με το άρθρο 10 τροποποιείται το άρθρο 7 του ν. 4712/2020 (Α΄
146) που αφορά στην οργάνωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α. Η πρόβλεψη
Γραφείου Διοικητή κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να
επικουρεί αυτόν στην άσκηση των καθηκόντων του, να έχει την
επιμέλεια της αλληλογραφίας του, να τηρεί σχετικά αρχεία και
στοιχεία και να οργανώνει την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες
και τους πολίτες.
Με το άρθρο 11 τροποποιείται το άρθρο 8 του ν. 4712/2020. Οι
αρμοδιότητες της επιμέλειας δικαστικών θεμάτων και της
απάντησης σε αιτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου
αφαιρούνται από τη Διεύθυνση Συντονισμού και Διοίκησης και
περιέρχονται με τα επόμενα άρθρα στις Διευθύνσεις
Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την
Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου και Διαχείρισης
Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου αντιστοίχως, προκειμένου να μην
υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων και να
προκαλείται σύγχυση στη λειτουργία της ΔΙ.Μ.Ε.Α..
Με το άρθρο 12 μεταφέρεται η αρμοδιότητα της επιμέλειας
δικαστικών θεμάτων αρμοδιότητάς της ΔΙ.Μ.Ε.Α. από τη
Διεύθυνση Συντονισμού και Διοίκησης στη Διεύθυνση
Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την
Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου. Σκοπός της ρύθμισης
είναι η αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων, προκειμένου να
αποφευχθούν επικαλύψεις μεταξύ των Διευθύνσεων
Συντονισμού και Διοίκησης και Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για
τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου
Εμπορίου της ΔΙ.Μ.Ε.Α..
Με το άρθρο 13 μεταφέρεται η αρμοδιότητα της απάντησης σε
αιτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου από τη Διεύθυνση
Συντονισμού και Διοίκησης στη Διεύθυνση Διαχείρισης
Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Σκοπός της ρύθμισης είναι η
αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων, προκειμένου να αποφευχθούν
επικαλύψεις μεταξύ των Διευθύνσεων Συντονισμού και
Διοίκησης
και Διαχείρισης
Δεδομένων, Στατιστικής
Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της
ΔΙ.Μ.Ε.Α..
Επιπλέον, τροποποιείται η αρμοδιότητα της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία λαμβάνει πλέον
εντολή για τη διαγραφή συγκεκριμένου ιστοτόπου αντί για
τεκμηριωμένη γνωμάτευση για θέση εκτός λειτουργίας
ιστοτόπων.
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15

Με το άρθρο 14 επισπεύδεται η διαδικασία απόσπασης των
υπαλλήλων και επιλύεται το πρόβλημα καθυστερήσεων στη
στελέχωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α., η οποία, λόγω των ειδικών συνθηκών
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, έχει
επιφορτιστεί, πλέον του ελέγχου της αγοράς, και με τον έλεγχο
της συμμόρφωσης στις διατάξεις για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού COVID - 19.
Με το άρθρο 15 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις
προανακριτικές αρμοδιότητες και τις ρυθμίσεις που είναι
απαραίτητες για την ουσιαστική και αποτελεσματική
συνεργασία της ΔΙ.Μ.Ε.Α. με τις αρμόδιες δικαστικές και
εισαγγελικές αρχές. Οι διατάξεις αυτές αποσκοπούν στην
αποτελεσματική και ταχεία ολοκλήρωση της προδικασίας για
τη συγκέντρωση του απαραίτητου αποδεικτικού υλικού και την
εισαγωγή των υποθέσεων αυτών στις αρμόδιες δικαστικές και
εισαγγελικές αρχές αποκλειστικά για υποθέσεις που χειρίζεται
η ΔΙ.Μ.Ε.Α..
Επιπλέον, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων με απόφασή του να συστήσει Μητρώο Ελεγκτών,
και να ορίσει τη διαδικασία ένταξης των ελεγκτών στο Μητρώο
αυτό.
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Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

x

Αύξηση εσόδων

Μ

Μείωση δαπανών
ΑΜΕΣΑ

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση χρόνου

x

x

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

x

x

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Δ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

α
απ

Χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΜΜΕΣΑ

Χ

Αυ
/δ

δια

Χ

x

Εξο

x

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Μέρος Α: Για πρώτη φορά επιχειρείται η πολυεπίπεδη ενεργοποίηση εξωδικαστικής επίλυσης
διαφορών και προσφέρεται ένα πλαίσιο διαβαθμισμένης προστασίας σε επιχειρηματικούς χρήστες
και χρήστες εταιρικών ιστοτόπων, οι οποίοι μπορούν πλέον να: α) υποβάλλουν καταγγελία μέσω ενός
εσωτερικού συστήματος διεκπεραίωσης καταγγελιών, που υποχρεούνται να παρέχουν οι πάροχοι
(εξαιρούνται της υποχρέωσης οι μικρές και οι πολύ μικρές πλατφόρμες), β) να επιλέξουν τη
διαμεσολάβηση (για τον σκοπό αυτό οι πάροχοι υποχρεούνται πλέον να υποδεικνύουν τουλάχιστον
δυο διαμεσολαβητές), γ) να επιλέξουν εξειδικευμένη διαμεσολάβηση. Με τις εν λόγω ρυθμίσεις
επιχειρείται η επίλυση διαφορών σε προγενέστερο στάδιο, εκτός δικαστηρίων, με κύριο στόχο αφενός
την εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων για τους επιχειρηματίες χρήστες (αγορά) και αφετέρου την
αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από σωρεία υποθέσεων (δημόσια διοίκηση). Οι εν λόγω ρυθμίσεις
αυξάνουν και την αποδοτικότητα/αποτελεσματικότητα τόσο των δικαστηρίων, τα οποία ασχολούνται
πλέον με λιγότερες αλλά σημαντικότερες υποθέσεις, όσο και την αποδοτικότητα/αποτελεσματικότητα
της αγοράς καθώς σωρεία προβλημάτων και στρεβλώσεων αντιμετωπίζεται γρήγορα και έγκαιρα από

34

36

τους παρόχους ή μέσω της διαμεσολάβησης. Σημαντική παράμετρος που πρέπει να αναφερθεί είναι
και η αύξηση της διαφάνειας τόσο στην αγορά όσο και σε όρους ανταγωνισμού, που επιτυγχάνονται
με τις ρυθμίσεις περί διαφάνειας: α) στους όρους και τις προϋποθέσεις, β) στον περιορισμό, στην
αναστολή, στον τερματισμό της παροχής επιγραμμικών υπηρεσιών και γ) στην κατάταξη των χρηστών
μέσα στις πλατφόρμες και τις μηχανές αναζήτησης.
Μέρος Β: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για την ενδυνάμωση των υπηρεσιών της ΔΙ.ΜΕ.Α. επιτυγχάνουν
την αύξηση των εσόδων του κράτους, καθώς αυξάνονται οι έλεγχοι στην αγορά και επομένως και τα
πρόστιμα που επιβάλλονται. Ακόμα, συμβάλλουν στην προστασία των πολιτών από απομιμητικά
προϊόντα και δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για τη λειτουργία υγιών επιχειρήσεων, τη
μείωση της ανεργίας και την αύξηση της εγχώριας παραγωγικότητας.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης
ΘΕΣΜΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός

x

Προσλήψεις /
κινητικότητα

x

Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
Δαχείριση αλλαγών
ΓΙΑ ΤΗ
κατά την εκτέλεση
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
Κόστος συμμετοχής
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
στη νέα ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Μέρος Α: Κόστος ενδέχεται να επέλθει στην αγορά και συγκεκριμένα στους παρόχους επιγραμμικών
υπηρεσιών διαμεσολάβησης και επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, από τις ρυθμίσεις που
απορρέουν άμεσα από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1150. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω πάροχοι
υποχρεούνται πλέον να παρέχουν εσωτερικό σύστημα διεκπεραίωσης καταγγελιών, γεγονός που
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ενδέχεται να συνεπάγεται κόστη τόσο σε υποδομή/εξοπλισμό όσο και σε πρόσληψη προσωπικού. Για
τον λόγο αυτό άλλωστε έχουν εξαιρεθεί οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται
στην ευρωπαϊκή σύσταση 2003/361/ΕΚ.
20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση / εντοπισμός
κινδύνου

Διαπίστωση συνεπειών
κινδύνων στους στόχους
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Σχεδιασμός αποτροπής /
αντιστάθμισης κινδύνων

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά την
υλοποίηση της ρύθμισης
Συνεχής αξιολόγηση
διαδικασιών διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Εκτιμάται ότι δεν προκύπτουν κίνδυνοι από την αξιολογούμενη ρύθμιση.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
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Ε. Έκθεση διαβούλευσης
Το Σχέδιο Νόμου «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)
2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την
προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186)» τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων από την 30η.9.2020 έως την 15η.10.2020 και δεν έλαβε σχόλια,
για το σύνολο των άρθρων που τέθηκαν σε διαβούλευση.
Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την
22.

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους
συναρμόδιους Υπουργούς





Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες

Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Οικονομικών

Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές

Ενιαία Αρχή Διαφάνειας, Σώμα Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος

Διεθνής διαβούλευση

Δεν έγινε διεθνής διαβούλευση
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23.

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)

Αριθμός
συμμετασχόντων

Επί των γενικών
αρχών («επί της
αρχής») της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

0

Σχόλια που υιοθετήθηκαν 0

Σχόλια
που
δεν 0
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Αριθμός
συμμετασχόντων

0

Σχόλια που υιοθετήθηκαν 0
Επί των άρθρων
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης
Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
0
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)
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Στ. Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις

25.

Ενωσιακό δίκαιο








26.

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Ιουνίου
2019, για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και
της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (ΕΕ
L186/57)

Οδηγία

Απόφαση

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών



Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου



Διεθνείς συμβάσεις
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27.

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης



Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)



Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)

28.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης







Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα
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Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 9: Στο άρθρο 6 του ν.
4712/2020 (Α΄ 146) προστίθεται παρ.
4 και το άρθρο διαμορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 6
Διοικητής της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1. Στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. συστήνεται θέση
Διοικητή, ο οποίος προΐσταται της
Μονάδας, είναι αρμόδιος για την
εποπτεία και τον συντονισμό του
έργου των Υπηρεσιών της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
και μεριμνά για την εύρυθμη
λειτουργία και την επιχειρησιακή της
επάρκεια.
2. Ο Διοικητής ορίζεται με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για θητεία τριών (3)
ετών, η οποία δύναται να
ανανεώνεται για τρία (3) ακόμη έτη.
Διοικητής μπορεί να διορίζεται
ιδιώτης ή να ανατίθενται καθήκοντα
Διοικητή σε μόνιμο ή ιδιωτικού
δίκαιου αορίστου χρόνου υπάλληλο,
είτε μέσω απόσπασης είτε μέσω
μετακίνησης από το Υπουργείο
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την
τοποθέτησή
του
είναι
η
επιχειρησιακή
εμπειρία
στην
οργάνωση, τον συντονισμό και την
εκτέλεση
ευρείας
κλίμακας
επιχειρήσεων ελέγχου. Οι αποδοχές
του Διοικητή καθορίζονται με κοινή
απόφαση
του
Υπουργού
Οικονομικών και του καθ’ ύλην
αρμόδιου Υπουργού, σύμφωνα με
τις ρυθμίσεις του άρθρου 22 του ν.
4354/2015 (Α΄ 176).

Το άρθρο 6 του ν. 4712/2020 (Α΄146)
έχει ως εξής:
«Άρθρο 6
Διοικητής της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1. Στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. συστήνεται θέση
Διοικητή, ο οποίος προΐσταται της
Μονάδας, είναι αρμόδιος για την
εποπτεία και τον συντονισμό του έργου
των Υπηρεσιών της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και
μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία και
την επιχειρησιακή της επάρκεια.
2. Ο Διοικητής ορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
για θητεία τριών (3) ετών, η οποία
δύναται να ανανεώνεται για τρία (3)
ακόμη έτη. Διοικητής μπορεί να
διορίζεται ιδιώτης ή να ανατίθενται
καθήκοντα Διοικητή σε μόνιμο ή
ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου
υπάλληλο, είτε μέσω απόσπασης είτε
μέσω μετακίνησης από το Υπουργείο
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την
τοποθέτησή του είναι η επιχειρησιακή
εμπειρία
στην
οργάνωση,
τον
συντονισμό και την εκτέλεση ευρείας
κλίμακας επιχειρήσεων ελέγχου. Οι
αποδοχές του Διοικητή καθορίζονται με
κοινή
απόφαση
του
Υπουργού
Οικονομικών και του καθ` ύλην
αρμόδιου Υπουργού, σύμφωνα με τις
ρυθμίσεις του άρθρου 22 του ν.
4354/2015 (Α 176).
3. Σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος, καθήκοντα Διοικητή ασκεί
προϊστάμενος διεύθυνσης της ΔΙ.Μ.Ε.Α.,
όπως κάθε φορά ορίζεται από τον
Διοικητή.»
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3. Σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος, καθήκοντα Διοικητή
ασκεί προϊστάμενος διεύθυνσης της
ΔΙ.Μ.Ε.Α., όπως κάθε φορά ορίζεται
από τον Διοικητή.
4. Με απόφαση του Διοικητή
δύναται να μεταβιβάζονται στους
Προϊσταμένους Διεύθυνσης της
ΔΙΜΕΑ ορισμένες αρμοδιότητές του
ή το δικαίωμα υπογραφής.»
Άρθρο 10: Στο άρθρο 7 του ν.
4712/2020 (Α΄ 146) προστίθενται
περ. α στην παρ. 1 και παρ. 2 και το
άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 7
Οργάνωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. αποτελείται από τις
ακόλουθες υπηρεσίες:
α) Γραφείο Διοικητή
β) Τη Διεύθυνση Συντονισμού και
Διοικητικής Υποστήριξης.
γ) Τη Διεύθυνση Διυπηρεσιακής
Συνεργασίας για τον Έλεγχο της
Αγοράς και την Αντιμετώπιση του
Παράνομου Εμπορίου.
δ) Τη Διεύθυνση Διαχείρισης
Δεδομένων,
Στατιστικής
Επεξεργασίας
και
Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
1Α. Το Γραφείο Διοικητή επικουρεί
αυτόν στην άσκηση των καθηκόντων
του, έχει την επιμέλεια της
αλληλογραφίας του και της τήρησης
των σχετικών αρχείων και στοιχείων
και οργανώνει την επικοινωνία του
με τις υπηρεσίες και τους πολίτες.
2. Η Διεύθυνση Συντονισμού και
Διοικητικής Υποστήριξης αποτελείται
από τα ακόλουθα τμήματα:
α)Τμήμα Συντονισμού και
β)Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης.
3. Η Διεύθυνση Διϋπηρεσιακής
Συνεργασίας για τον
Έλεγχο της Αγοράς και την
Αντιμετώπιση
του
Παράνομου

Το άρθρο 7 του ν. 4712/2020 έχει ως
εξής:
Άρθρο 7
Οργάνωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. αποτελείται από τις
ακόλουθες υπηρεσίες:
α) Τη Διεύθυνση Συντονισμού και
Διοικητικής Υποστήριξης.
β) Τη Διεύθυνση Διυπηρεσιακής
Συνεργασίας για τον
Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση
του Παράνομου Εμπορίου.
γ)
Τη
Διεύθυνση
Διαχείρισης
Δεδομένων, Στατιστικής
Επεξεργασίας
και
Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
2. Η Διεύθυνση Συντονισμού και
Διοικητικής Υποστήριξης αποτελείται από τα ακόλουθα
τμήματα:
α)Τμήμα Συντονισμού και β)Τμήμα
Διοικητικής Υποστήριξης.
3. Η Διεύθυνση Διϋπηρεσιακής
Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς
και την Αντιμετώπιση του Παράνομου
Εμπορίου αποτελείται από τα ακόλουθα
τμήματα:
α) Τμήμα Διπηρεσιακής Δράσης.
β) Τμήμα Ελέγχου Αγοράς.
γ) Τμήμα Χημικών Αναλύσεων.
4. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων,
Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου αποτελείται
από τα ακόλουθα τμήματα:
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Εμπορίου αποτελείται από τα
ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Διπηρεσιακής Δράσης.
β) Τμήμα Ελέγχου Αγοράς.
γ) Τμήμα Χημικών Αναλύσεων.
4. Η Διεύθυνση Διαχείρισης
Δεδομένων,
Στατιστικής
Επεξεργασίας
και
Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου αποτελείται
από τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
και
Εποπτείας
Ηλεκτρονικού
Εμπορίου.
β) Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων.
Άρθρο 11: Στο άρθρο 8 του ν.
4712/2020 (Α΄146) καταργούνται οι
περ. στ και η της παρ. 2 και το άρθρο
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 8
Διεύθυνση
Συντονισμού
και
Διοικητικής Υποστήριξης
1. Το Τμήμα Συντονισμού έχει τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Τον συντονισμό του έργου των
Διευθύνσεων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και των
επιχειρήσεων ελέγχου αυτής, με
στόχο την εύρυθμη λειτουργία της
αγοράς και την αντιμετώπιση του
παράνομου
εμπορίου,
συμπεριλαμβανομένου και του
παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.
β)
Την
παρακολούθηση
και
αξιολόγηση των δράσεων για τον
έλεγχο της αγοράς και την πάταξη
του
παράνομου
εμπορίου,
συμπεριλαμβανομένου και του
παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.
γ) Την τήρηση μητρώου ελεγκτών,
στο οποίο εγγράφονται όλοι οι
ελεγκτές που υπηρετούν με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη
ΔΙ.Μ.Ε.Α., καθώς και οι υπάλληλοι
των αποκεντρωμένων διοικήσεων
που συμμετέχουν σε ελέγχους της ως
άνω Υπηρεσίας.

α) Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και
Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
β) Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων.

Το άρθρο 8 του ν. 4712/2020 έχει ως
εξής:
Άρθρο 8
Διεύθυνση Συντονισμού και Διοικητικής
Υποστήριξης
1. Το Τμήμα Συντονισμού έχει τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Τον συντονισμό του έργου των
Διευθύνσεων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και των
επιχειρήσεων ελέγχου αυτής, με στόχο
την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και
την αντιμετώπιση του παράνομου
εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και
του
παράνομου
ηλεκτρονικού
εμπορίου.
β) Την παρακολούθηση και αξιολόγηση
των δράσεων
για τον έλεγχο της αγοράς και την
πάταξη του παράνομου εμπορίου,
συμπεριλαμβανομένου
και
του
παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.
γ) Την τήρηση μητρώου ελεγκτών, στο
οποίο εγγράφονται όλοι οι ελεγκτές που υπηρετούν
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη
ΔΙ.Μ.Ε.Α., καθώς και οι υπάλληλοι
των αποκεντρωμένων διοικήσεων που
συμμετέχουν σε ελέγχους της ως άνω
Υπηρεσίας.
δ) Την παρακολούθηση της ισχύουσας
νομοθεσίας,
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δ)
Την
παρακολούθηση
της
ισχύουσας
νομοθεσίας,
την
εισήγηση
αλλαγών
και
τροποποιήσεων αυτής, καθώς και
την εισήγηση για την έκδοση
εγκυκλίων και οδηγιών.
ε) Την εισήγηση προτάσεων για τον
έλεγχο της αγοράς και την
αντιμετώπιση
του
παράνομου
εμπορίου εν γένει, όπως την
εκπαίδευση των ελεγκτών, και του
παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.
στ) Τη σύνταξη ενημερωτικών και
πληροφοριακών εγγράφων.
ζ)
Τη
σύνταξη
μνημονίων
συνεργασίας με δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς για τον έλεγχο της
αγοράς και την αντιμετώπιση του
παράνομου
εμπορίου,
συμπεριλαμβανομένου και του
παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.
η) Την κατάρτιση προγραμμάτων
συνεχούς εκπαίδευσης ελεγκτών
όλων των υπηρεσιών και φορέων
που εμπλέκονται στον έλεγχο της
αγοράς και την πάταξη του
παράνομου εμπορίου, σύμφωνα με
τις ανάγκες που θα προκύπτουν από
την ανάλυση των δεδομένων και
τους κανόνες της νομοθεσίας περί
προστασίας
των
προσωπικών
δεδομένων.
2. Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α)
Την
παροχή
διοικητικής
υποστήριξη στη ΔΙ.Μ.Ε.Α..
β) Την παροχή γραμματειακής
υποστήριξης στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. η οποία
ενδεικτικά περιλαμβάνει:
βα) Την ανταλλαγή πάσης φύσεως
αλληλογραφίας
διαμέσου
της
Γραμματείας με τις κατά περίπτωση
Ελεγκτικές Αρχές ή άλλες υπηρεσίες
και φορείς.

την
εισήγηση
αλλαγών
και
τροποποιήσεων αυτής, καθώς και την
εισήγηση για την έκδοση εγκυκλίων και
οδηγιών.
ε) Την εισήγηση προτάσεων για τον
έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση
του παράνομου εμπορίου εν γένει,
όπως την εκπαίδευση των ελεγκτών, και
του
παράνομου
ηλεκτρονικού
εμπορίου.
στ) Τη σύνταξη ενημερωτικών και
πληροφοριακών εγγράφων.
ζ) Τη σύνταξη μνημονίων συνεργασίας
με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για
τον έλεγχο της αγοράς και την
αντιμετώπιση
του
παράνομου
εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και
του
παράνομου
ηλεκτρονικού
εμπορίου.
η) Την κατάρτιση προγραμμάτων
συνεχούς εκπαίδευσης ελεγκτών όλων
των υπηρεσιών και φορέων που
εμπλέκονται στον έλεγχο της αγοράς και
την πάταξη του παράνομου εμπορίου,
σύμφωνα με τις ανάγκες που θα
προκύπτουν από την ανάλυση των
δεδομένων και τους κανόνες της
νομοθεσίας περί προστασίας των
προσωπικών δεδομένων.
2. Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Την παροχή διοικητικής υποστήριξη
στη ΔΙ.Μ.Ε.Α..
β)
Την
παροχή
γραμματειακής
υποστήριξης στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. η οποία
ενδεικτικά περιλαμβάνει:
βα) Την ανταλλαγή πάσης φύσεως
αλληλογραφίας
διαμέσου
της
Γραμματείας με τις κατά περίπτωση
Ελεγκτικές Αρχές ή άλλες υπηρεσίες και
φορείς.
ββ) Την τηλεφωνική και ηλεκτρονική
επικοινωνία κατά περίπτωση, καθώς και
την επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες,
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
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ββ) Την τηλεφωνική και ηλεκτρονική
επικοινωνία κατά περίπτωση, καθώς
και την επικοινωνία με άλλες
υπηρεσίες, δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς.
βγ) Τη δημιουργία φακέλων/αρχείου
για κάθε υπόθεση/περίπτωση.
βδ) Τη χρέωση ανά Διεύθυνση
εισερχομένων
αιτημάτων/υποθέσεων και την εν
γένει διαχείρισή τους.
βε) Τον συντονισμό της κίνησης των
κλιμακίων
(ελεγκτές,
οδηγοί,
οχήματα).
βστ) Κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια
για την εύρυθμη λειτουργία της
ΔΙ.Μ.Ε.Α.
γ) Τη διοργάνωση συσκέψεων ή
άλλων εκδηλώσεων σχετικά με τον
έλεγχο της αγοράς και την ολιστική
αντιμετώπιση
του
παράνομου
εμπορίου.
δ) Τον συντονισμό των υπηρεσιών
για την αντιμετώπιση κρίσεων στην
αγορά μέσω εκπόνησης σχεδίων
εκτάκτου ανάγκης.
ε)
Την
επεξεργασία
των
εισερχόμενων καταγγελιών και την
ανάθεση αυτών στις αρμόδιες
Υπηρεσίες.
στ) Την έκδοση εντολών ελέγχου»
Άρθρο 12: Προστίθεται περ. θ΄ στην
παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.
4712/2020 (Α΄146), το οποίο
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 9
Διεύθυνση
Διυπηρεσιακής
Συνεργασίας για τον Έλεγχο της
Αγοράς και την Αντιμετώπιση του
Παράνομου Εμπορίου
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της
διεύθυνσης
Διυπηρεσιακής
Συνεργασίας για τον Έλεγχο της
Αγοράς και την Αντιμετώπιση του
Παράνομου Εμπορίου είναι:

βγ) Τη δημιουργία φακέλων/αρχείου
για κάθε υπόθεση/περίπτωση.
βδ) Τη χρέωση ανά Διεύθυνση
εισερχομένων αιτημάτων/υποθέσεων
και την εν γένει διαχείρισή τους.
βε) Τον συντονισμό της κίνησης των
κλιμακίων (ελεγκτές, οδηγοί, οχήματα).
βστ) Κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια
για την εύρυθμη λειτουργία της
ΔΙ.Μ.Ε.Α.
γ) Τη διοργάνωση συσκέψεων ή άλλων
εκδηλώσεων
σχετικά με τον έλεγχο της αγοράς και
την ολιστική αντιμετώπιση του
παράνομου εμπορίου.
δ) Τον συντονισμό των υπηρεσιών για
την αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά
μέσω εκπόνησης σχεδίων εκτάκτου
ανάγκης.
ε) Την επεξεργασία των εισερχόμενων
καταγγελιών και την ανάθεση αυτών
στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
στ) Την προώθηση της αλληλογραφίας
στις δικαστικές αρχές για ζητήματα
αρμοδιότητάς τους.
ζ) Την έκδοση εντολών ελέγχου.
η) Την απάντηση σε αιτήματα
κοινοβουλευτικού ελέγχου και την
επιμέλεια
δικαστικών
θεμάτων
αρμοδιότητάς της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Το άρθρο 9 του ν. 4712/2020 έχει ως
εξής:
«Άρθρο 9
Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας
για τον Έλεγχο της Αγοράς και την
Αντιμετώπιση
του
Παράνομου
Εμπορίου
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της
διεύθυνσης
Διυπηρεσιακής
Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς
και την Αντιμετώπιση του Παράνομου
Εμπορίου είναι:
α) Η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση
του παράνομου εμπορίου, με τη
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α) Η λήψη μέτρων για την
αντιμετώπιση
του
παράνομου
εμπορίου, με τη συνεργασία των
ελεγκτικών αρχών σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
κατά τον έλεγχο της διακίνησης
προϊόντων
και
της
παροχής
υπηρεσιών για την πάταξη του
παράνομου εμπορίου και ιδίως των
υπηρεσιών της περ. ε΄ της παρ. 2 του
άρθρου 4 και των υπηρεσιών που
ασκούν ελεγκτικό έργο σύμφωνα με
το άρθρο 51 του ν. 4497/2017 σε
εφαρμογή
του
ετήσιου
προγραμματισμού
δράσης
της
ΔΙ.Μ.Ε.Α..
β) Η ενημέρωση της Διεύθυνσης
Συντονισμού και της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής
Επεξεργασίας
και
Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου με στοιχεία
που σχετίζονται αφενός με τον
προγραμματισμό των ελέγχων και
αφετέρου
με
διενεργηθέντες
ελέγχους όπως:
βα) τον αριθμό και τη σύνθεση των
κλιμακίων,
ββ) τον αριθμό και το είδος των
παραβάσεων,
βγ) τον αριθμό και το ύψος των
προστίμων.
γ) Ο έλεγχος της τήρησης των
κανόνων διακίνησης και εμπορίας
προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.
δ) Ο έλεγχος της συμμόρφωσης
φυσικών και νομικών προσώπων που
δραστηριοποιούνται στην εμπορία
και
διακίνηση
καταναλωτικών
αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
περί προστασίας του καταναλωτή.
ε) Η σύνταξη της έκθεσης των
απόψεων της Διοίκησης, καθώς και η
σύνταξη κάθε σχετικού εγγράφου

συνεργασία των ελεγκτικών αρχών σε
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο κατά τον έλεγχο της διακίνησης
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών
για την πάταξη του παράνομου
εμπορίου και
ιδίως των υπηρεσιών της περ. ε΄ της
παρ. 2 του άρθρου
4 και των υπηρεσιών που ασκούν
ελεγκτικό έργο σύμφωνα με το άρθρο
51 του ν. 4497/2017 σε εφαρμογή του
ετήσιου προγραμματισμού δράσης της
ΔΙ.Μ.Ε.Α..
β) Η ενημέρωση της Διεύθυνσης
Συντονισμού και της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής
Επεξεργασίας
και
Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου με στοιχεία που
σχετίζονται
αφενός
με
τον
προγραμματισμό των ελέγχων και
αφετέρου με διενεργηθέντες
ελέγχους όπως:
βα) τον αριθμό και τη σύνθεση των
κλιμακίων,
ββ) τον αριθμό και το είδος των
παραβάσεων,
βγ) τον αριθμό και το ύψος των
προστίμων.
γ) Ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων
διακίνησης και
εμπορίας προϊόντων και παροχής
υπηρεσιών.
δ) Ο έλεγχος της συμμόρφωσης
φυσικών και νομικών
προσώπων που δραστηριοποιούνται
στην εμπορία και
διακίνηση καταναλωτικών αγαθών και
στην παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας
του καταναλωτή.
ε) Η σύνταξη της έκθεσης των απόψεων
της Διοίκησης, καθώς και η σύνταξη
κάθε σχετικού εγγράφου προς τις
αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τη βεβαίωση των
προστίμων.
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προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τη
βεβαίωση των προστίμων.
στ) Η εξέταση των ενδικοφανών
προσφυγών ιδίως επί των κυρώσεων
και των ενστάσεων, καθώς και
εκθέσεων
αντιρρήσεων
επί
επιβαλλομένων παραβάσεων από
τους ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
2. Το Τμήμα Διυπηρεσιακής Δράσης
είναι αρμόδιο για:
α) τον συντονισμό των ενεργειών των
αρμοδίων αρχών για την πάταξη του
παράνομου εμπορίου, τον έλεγχο
της αγοράς και τον έλεγχο της
διακίνησης προϊόντων και παροχής
υπηρεσιών, ιδίως δε των υπηρεσιών
της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 4,
β) την οργάνωση, σε συνεργασία με
τις αρμόδιες αρχές και φορείς,
επιχειρησιακών σχεδίων δράσεων σε
τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό
επίπεδο, για τη συγκρότηση των
μικτών κλιμακίων, καθώς και τη
σύνταξη Επιχειρησιακών Σχεδίων
τακτικά ή και εκτάκτως,
γ) τον έλεγχο με τη μορφή
δειγματοληψίας, τη δέσμευση ή
κατάσχεση και την καταστροφή
αγαθών (προϊόντων) και υπηρεσιών
που σχετίζονται με την προστασία
και ασφάλεια του καταναλωτή και τη
δημόσια υγεία εν γένει,
δ)
τον
έλεγχο
προϊόντων
υδροφθοράνθρακα υπό τη μορφή
δειγματοληψίας, τη δέσμευση ή
κατάσχεση και την καταστροφή των
συγκεκριμένων προϊόντων, τον
έλεγχο εμφιάλωσης και τον έλεγχο
ποσοστώσεων
εισαγωγών
προϊόντων υδροφθοράνθρακα και
λοιπών
πεδίων
επί
των
παραστατικών
διακίνησης
και
εμπορίας αυτών των προϊόντων. O
έλεγχος
δύναται
να
πραγματοποιείται σε συνεργασία με

στ) Η εξέταση των ενδικοφανών
προσφυγών ιδίως επί των κυρώσεων και
των ενστάσεων, καθώς και εκθέσεων
αντιρρήσεων
επί
επιβαλλομένων
παραβάσεων από τους
ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
2. Το Τμήμα Διυπηρεσιακής Δράσης
είναι αρμόδιο για:
α) τον συντονισμό των ενεργειών των
αρμοδίων αρχών
για την πάταξη του παράνομου
εμπορίου, τον έλεγχο της
αγοράς και τον έλεγχο της διακίνησης
προϊόντων και
παροχής υπηρεσιών, ιδίως δε των
υπηρεσιών της περ.
ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 4,
β) την οργάνωση, σε συνεργασία με τις
αρμόδιες αρχές
και φορείς, επιχειρησιακών σχεδίων
δράσεων σε τοπικό,
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, για τη
συγκρότηση των
μικτών κλιμακίων, καθώς και τη σύνταξη
Επιχειρησιακών
Σχεδίων τακτικά ή και εκτάκτως,
γ) τον έλεγχο με τη μορφή
δειγματοληψίας, τη δέσμευση ή κατάσχεση και την καταστροφή
αγαθών (προϊόντων) και υπηρεσιών που σχετίζονται με
την προστασία
και ασφάλεια του καταναλωτή και τη
δημόσια υγεία εν
γένει,
δ)
τον
έλεγχο
προϊόντων
υδροφθοράνθρακα υπό τη
μορφή δειγματοληψίας, τη δέσμευση ή
κατάσχεση και
την καταστροφή των συγκεκριμένων
προϊόντων, τον
έλεγχο εμφιάλωσης και τον έλεγχο
ποσοστώσεων εισαγωγών
προϊόντων
υδροφθοράνθρακα και λοιπών πεδίων
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τις υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις
περιπτώσεις ελέγχου της ορθής
εφαρμογής
του
Ευρωπαϊκού
Κανονισμού
517/2014 και των συμπληρωματικών
εθνικών μέτρων εφαρμογής του,
ε) την πραγματοποίηση συσκέψεων
με εκπροσώπους φορέων της
κεντρικής
διοίκησης,
των
περιφερειακών και τοπικών αρχών ή
άλλων φορέων με στόχο τον
συντονισμό των δράσεων,
στ) την αναζήτηση και λήψη κάθε
αναγκαίας πληροφορίας ή στοιχείου,
που αφορά ή σχετίζεται με την
άσκηση του έργου του, κατόπιν
σχετικής εντολής του Τμήματος
Συντονισμού
και
Διοικητικής
Υποστήριξης, με την επιφύλαξη των
διατάξεων
περί
προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
ή επαγγελματικού απορρήτου,
ζ) την εκτέλεση των σχεδίων
δράσεως με την συγκρότηση μικτών
κλιμακίων για τη διενέργεια ελέγχων
σε συνεργασία με άλλες ελεγκτικές
αρχές σε όλη την Επικράτεια,
η) την αντιμετώπιση έκτακτων
κρίσεων στην εσωτερική αγορά, στο
πλαίσιο επιχειρησιακών σχεδίων
εντατικοποίησης των ελέγχων,
θ) την πραγματοποίηση ελέγχων επί
των καταγγελιών και άλλων
πληροφοριών που περιέρχονται σε
γνώση
της
ΔΙ.Μ.Ε.Α.
με
οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο και
μέσο,
ι)
τις επιτόπιες
κατασχέσεις
προϊόντων που διατίθενται στην
αγορά
παρανόμως
κατά
τα
οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία,
ια)
κάθε
άλλη
ελεγκτική
αρμοδιότητα που συνάδει με την
αποστολή της ΔΙ.Μ.Ε.Α. σύμφωνα με

επί των παραστατικών διακίνησης και
εμπορίας αυτών των προϊόντων. O
έλεγχος δύναται να πραγματοποιείται
σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του
Υπουργείου
Περιβάλλοντος
και
Ενέργειας για τις περιπτώσεις ελέγχου
της ορθής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού
517/2014
και
των
συμπληρωματικών εθνικών μέτρων
εφαρμογής του,
ε) την πραγματοποίηση συσκέψεων με
εκπροσώπους φορέων της κεντρικής
διοίκησης, των περιφερειακών και
τοπικών αρχών ή άλλων φορέων με
στόχο τον συντονι σμό των δράσεων,
στ) την αναζήτηση και λήψη κάθε
αναγκαίας πληροφορίας ή στοιχείου,
που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση
του έργου του, κατόπιν σχετικής εντολής
του Τμήματος Συντονισμού και
Διοικητικής Υποστήριξης, με την
επιφύλαξη των διατάξεων περί
προστασίας δεδομένων
προσωπικού
χαρακτήρα
ή
επαγγελματικού απορρήτου,
ζ) την εκτέλεση των σχεδίων δράσεως με
την συγκρότηση μικτών κλιμακίων για
τη διενέργεια ελέγχων
σε συνεργασία με άλλες ελεγκτικές
αρχές σε όλη την Επικράτεια,
η) την αντιμετώπιση έκτακτων κρίσεων
στην εσωτερική
αγορά,
στο
πλαίσιο
επιχειρησιακών σχεδίων εντατικοποίησης των ελέγχων,
θ) την πραγματοποίηση ελέγχων επί των
καταγγελιών
και
άλλων
πληροφοριών
που
περιέρχονται σε γνώση
της ΔΙ.Μ.Ε.Α. με οποιονδήποτε νόμιμο
τρόπο και μέσο,
ι) τις επιτόπιες κατασχέσεις προϊόντων
που διατίθενται
στην αγορά παρανόμως κατά τα
οριζόμενα στην κείμενη
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τις ισχύουσες διατάξεις για τον
έλεγχο της αγοράς κατά τα στάδια
παραγωγής,
διακίνησης
και
εμπορίας.
3. Το Τμήμα Ελέγχου Αγοράς είναι
αρμόδιο για:
α) την οργάνωση, τον σχεδιασμό, τον
προγραμματισμό και την εκτέλεση
των ελέγχων, σε συνεργασία με το
Τμήμα Συντονισμού, για την τήρηση
των κανόνων λειτουργίας της αγοράς
σε καθημερινή βάση,
β) τη συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια
ελέγχων σε όλη την Επικράτεια, σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση
Αντιμετώπισης
Παράνομου
Εμπορίου και με άλλες ελεγκτικές
υπηρεσίες μετά από εντολή του
Τμήματος
Συντονισμού
και
Διοικητικής Υποστήριξης,
γ) τη συνεργασία με τις συναρμόδιες
περιφερειακές
ελεγκτικές
υπηρεσίες,
δ) τον έλεγχο χρήσης του ελληνικού
σήματος, όπως προβλέπεται στον ν.
4072/2012 (Α΄ 86),
ε) τον έλεγχο με τη μορφή
δειγματοληψίας, τη δέσμευση ή
κατάσχεση και την καταστροφή
αγαθών
(προϊόντων),
που
σχετίζονται με την προστασία και
ασφάλεια του καταναλωτή και τη
δημόσια υγεία εν γένει,
στ) τη συνδρομή στην αντιμετώπιση
κρίσεων
στην
αγορά
μέσω
εφαρμογής
σχεδίων
εκτάκτου
ανάγκης,
ζ) τη διερεύνηση καταγγελιών και
πληροφοριών που εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες της ΔΙ.Μ.Ε.Α.,
η) τον έλεγχο της συμμόρφωσης με
τους ισχύοντες κανόνες εμπορίας και
διακίνησης προϊόντων.
θ) Την επιμέλεια δικαστικών
θεμάτων αρμοδιότητας της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

νομοθεσία,
ια) κάθε άλλη ελεγκτική αρμοδιότητα
που συνάδει με
την αποστολή της ΔΙ.Μ.Ε.Α. σύμφωνα με
τις ισχύουσες
διατάξεις για τον έλεγχο της αγοράς
κατά τα στάδια παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας.
3. Το Τμήμα Ελέγχου Αγοράς είναι
αρμόδιο για:
α) την οργάνωση, τον σχεδιασμό, τον
προγραμματισμό και την εκτέλεση των ελέγχων, σε
συνεργασία με
το Τμήμα Συντονισμού, για την τήρηση
των κανόνων
λειτουργίας της αγοράς σε καθημερινή
βάση,
β) τη συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια
ελέγχων σε όλη
την Επικράτεια, σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Αντιμετώπισης Παράνομου Εμπορίου και με
άλλες ελεγκτικές
υπηρεσίες μετά από εντολή του
Τμήματος Συντονισμού
και Διοικητικής Υποστήριξης,
γ) τη συνεργασία με τις συναρμόδιες
περιφερειακές
ελεγκτικές υπηρεσίες,
δ) τον έλεγχο χρήσης του ελληνικού
σήματος, όπως
προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α΄ 86),
ε) τον έλεγχο με τη μορφή
δειγματοληψίας, τη δέσμευση ή κατάσχεση και την καταστροφή
αγαθών (προϊόντων), που σχετίζονται με την
προστασία και ασφάλεια
του καταναλωτή και τη δημόσια υγεία
εν γένει,
στ) τη συνδρομή στην αντιμετώπιση
κρίσεων στην
αγορά μέσω εφαρμογής σχεδίων
εκτάκτου ανάγκης,
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4. Το Τμήμα Χημικών Αναλύσεων
είναι αρμόδιο για:
α) τη διενέργεια χημικών και
οργανοληπτικών
αναλύσεων
ελαιολάδου με σκοπό τη συλλογή
των απαραίτητων στοιχείων για τη
διαμόρφωση των παραμέτρων
ποιότητας και νοθείας του ελληνικού
ελαιολάδου, β) την ενημέρωση των
αρμόδιων υπηρεσιών και των
ενδιαφερόμενων
παραγωγικών
τάξεων για την προστασία του
ελληνικού ελαιολάδου,
γ) την ενημέρωση του εκάστοτε
αρμόδιου Υπουργείου για τη χάραξη
και εφαρμογή της κυβερνητικής
πολιτικής στον τομέα των τροφίμων,
σχετικά με τις μελέτες που
διενεργεί το Τμήμα για το ελληνικό
ελαιόλαδο, καθώς και για τη
συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων
του Τμήματος σε όργανα διεθνών
οργανισμών,
δ) τη διενέργεια οργανοληπτικών
αναλύσεων ελαιολάδου κατόπιν
αιτημάτων των υπεύθυνων φορέων
ελέγχου της αγοράς και τη
γνωμοδότηση για την κατάταξη του
ελαιολάδου σύμφωνα με τον
Κανονισμό ΕΚ 2568/1991 της
Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991,
ε) τον εργαστηριακό έλεγχο
δειγμάτων ελαιολάδου κρατικών
προμηθειών, εφόσον προβλέπεται
από τους όρους των διακηρύξεων και
των σχετικών συμβάσεων,
στ) την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης
φυσικοχημικών αναλύσεων και
οργανοληπτικών
αναλύσεων
ελαιολάδου,
χορήγησης
πιστοποιητικών
ποιότητας
και
οργανοληπτικής εξέτασης, προς
οργανισμούς,
επιχειρήσεις
και
ιδιώτες, κατόπιν είσπραξης τελών,
σύμφωνα
με
την
υπ’

ζ) τη διερεύνηση καταγγελιών και
πληροφοριών που εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες της ΔΙ.Μ.Ε.Α.,
η) τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους
ισχύοντες κανόνες εμπορίας και
διακίνησης προϊόντων.
4. Το Τμήμα Χημικών Αναλύσεων είναι
αρμόδιο για:
α) τη διενέργεια χημικών και
οργανοληπτικών
αναλύσεων
ελαιολάδου με σκοπό τη συλλογή των
απαραίτητων
στοιχείων
για
τη
διαμόρφωση
των
παραμέτρων
ποιότητας και νοθείας του ελληνικού
ελαιολάδου,
β) την ενημέρωση των αρμόδιων
υπηρεσιών και των ενδιαφερόμενων
παραγωγικών τάξεων για την προστασία
του ελληνικού ελαιολάδου,
γ) την ενημέρωση του εκάστοτε
αρμόδιου Υπουργείου για τη χάραξη και
εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής
στον τομέα των τροφίμων, σχετικά με τις
μελέτες που διενεργεί το Τμήμα για το
ελληνικό ελαιόλαδο, καθώς και για τη
συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων του
Τμήματος
σε
όργανα
διεθνών
οργανισμών,
δ) τη διενέργεια οργανοληπτικών
αναλύσεων
ελαιολάδου
κατόπιν
αιτημάτων των υπεύθυνων φορέων
ελέγχου
της
αγοράς
και
τη
γνωμοδότηση για την κατάταξη του
ελαιολάδου σύμφωνα με τον Κανονισμό
ΕΚ 2568/1991 της Επιτροπής της 11ης
Ιουλίου 1991, ε) τον εργαστηριακό
έλεγχο δειγμάτων ελαιολάδου κρατικών
προμηθειών, εφόσον προβλέπεται από
τους όρους των διακηρύξεων και των
σχετικών συμβάσεων, στ) την παροχή
υπηρεσιών εκτέλεσης φυσικοχημικών
αναλύσεων
και
οργανοληπτικών
αναλύσεων ελαιολάδου, χορήγησης
πιστοποιητικών
ποιότητας
και
οργανοληπτικής
εξέτασης,
προς
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αρ.3002640/1552/06.02.2002
υπουργική απόφαση (Β΄161) και την
παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.
3377/2005 (Α΄ 202),
ζ) τη συμμετοχή σε όργανα διεθνών
οργανισμών για θέματα που
αφορούν τις φυσικές και χημικές
σταθερές,
τα
ποιοτικά
χαρακτηριστικά και τις μεθόδους
ελέγχου ελαιολάδου,
η) τη συμμετοχή στην υποεπιτροπή
χημικών εμπειρογνωμόνων της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
για
τη
γνωμοδότηση επί των κριτηρίων που
καθορίζουν τα όρια εμπορίας και
διακίνησης ελαιολάδου,
θ) τη συμμετοχή σε όργανα διεθνών
οργανισμών για
θέματα
που
αφορούν
τα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
του ελαιολάδου,
ι) τη διοργάνωση διεργαστηριακών
δοκιμών στην Ελλάδα για τον έλεγχο
της
αξιοπιστίας
των
αναγνωρισμένων
ομάδων
δοκιμαστών παρθένου ελαιολάδου,
ια) τη συμμετοχή σε εργαστηριακές
δοκιμές ελέγχου ποιότητας με
εργαστήρια άλλων χωρών, που
πραγματοποιούνται
για
την
εξακρίβωση της αξιοπιστίας των
μεθόδων ανάλυσης και των
εργαστηρίων,
ιβ) τη διεξαγωγή και εκπόνηση
ετήσιας
μελέτης
των
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών
του παρθένου ελαιολάδου από όλες
τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της
Ελλάδας,
ιγ) την παρακολούθηση και μελέτη
των τεχνολογικών εξελίξεων στη
βιομηχανική παραγωγή ελαίων και
σπορελαίων,
ιδ) τη συμμετοχή σε διεθνή
προγράμματα προς αναζήτηση νέων

οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες,
κατόπιν είσπραξης τελών, σύμφωνα με
την υπ’ αρ. 3002640/1552/06.02.2002
υπουργική απόφαση (Β΄161) και την
παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3377/2005
(Α΄ 202),
ζ) τη συμμετοχή σε όργανα διεθνών
οργανισμών για θέματα που αφορ τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις
μεθόδους ελέγχου ελαιολάδου,
η) τη συμμετοχή στην υποεπιτροπή
χημικών
εμπειρογνωμόνων
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
για
τη
γνωμοδότηση επί των κριτηρίων που
καθορίζουν τα όρια εμπορίας και
διακίνησης ελαιολάδου,
θ) τη συμμετοχή σε όργανα διεθνών
οργανισμών για θέματα που αφορούν
τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του
ελαιολάδου,
ι) τη διοργάνωση διεργαστηριακών
δοκιμών στην Ελλάδα για τον έλεγχο της
αξιοπιστίας
των
αναγνωρισμένων
ομάδων
δοκιμαστών
παρθένου
ελαιολάδου,
ια) τη συμμετοχή σε εργαστηριακές
δοκιμές
ελέγχου
ποιότητας
με
εργαστήρια άλλων χωρών, που
πραγματοποιούνται για την εξακρίβωση
της αξιοπιστίας των μεθόδων ανάλυσης
και των εργαστηρίων,
ιβ) τη διεξαγωγή και εκπόνηση ετήσιας
μελέτης
των
οργανοληπτικών
χαρακτηριστικών
του
παρθένου
ελαιολάδου
από
όλες
τις
ελαιοπαραγωγικές
περιοχές
της
Ελλάδας, ιγ) την παρακολούθηση και
μελέτη των τεχνολογικών εξελίξεων στη
βιομηχανική παραγωγή ελαίων και
σπορελαίων,
ιδ)
τη
συμμετοχή
σε
διεθνή
προγράμματα προς αναζήτηση νέων
μεθόδων αναλύσεων για τη βελτίωση
της ποιότητας και την καταπολέμηση
της νοθείας του ελαιολάδου,
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μεθόδων αναλύσεων για τη
βελτίωση της ποιότητας και την
καταπολέμηση της νοθείας του
ελαιολάδου,
ιε) τη συνεργασία με εκπαιδευτικά
ιδρύματα και άλλους φορείς σε
εργαστηριακές έρευνες,
ιστ)
την
οργάνωση
και
πραγματοποίηση σεμιναρίων για την
οργανοληπτική αξιολόγηση του
παρθένου ελαιολάδου.
Άρθρο 13: Στην παρ. 2 του άρθρου 10
του
ν.
4712/2020
(Α΄146)
τροποποιείται η περ. ζ, προστίθεται
περ. θ, και το άρθρο διαμορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 10
Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων,
Στατιστικής Επεξεργασίας και
Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων,
Στατιστικής
Επεξεργασίας
και
Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου
είναι:
α) η συλλογή, διαχείριση, διάχυση
και
ανατροφοδότηση
της
πληροφορίας για την ολιστική
αντιμετώπιση
του
παράνομου
εμπορίου και του παράνομου
ηλεκτρονικού
εμπορίου,
τηρουμένων των διατάξεων περί
προστασίας
προσωπικών
δεδομένων,
β) η συνεργασία με υπηρεσίες και
φορείς που εδρεύουν εκτός της
ελληνικής Επικράτειας για την
αντιμετώπιση
του
παράνομου
ηλεκτρονικού εμπορίου.
2.
Το
Τμήμα
Διαχείρισης
Πληροφοριών
και
Εποπτείας
Ηλεκτρονικού
Εμπορίου
είναι
αρμόδιο για:
α) τη συλλογή στοιχείων και τη
συγκέντρωση δεδομένων από τις

ιε) τη συνεργασία με εκπαιδευτικά
ιδρύματα και άλλους φορείς σε
εργαστηριακές έρευνες,
ιστ) την οργάνωση και πραγματοποίηση
σεμιναρίων για την οργανοληπτική
αξιολόγηση του παρθένου ελαιολάδου.

Το άρθρο 10 του ν.4712/2020 έχει ως
εξής:
Άρθρο 10
Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων,
Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων,
Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι:
α) η συλλογή, διαχείριση, διάχυση και
ανατροφοδότηση της πληροφορίας για
την ολιστική αντιμετώπιση του
παράνομου
εμπορίου
και
του
παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου,
τηρουμένων των διατάξεων περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων,
β) η συνεργασία με υπηρεσίες και
φορείς που εδρεύουν εκτός της
ελληνικής
Επικράτειας
για
την
αντιμετώπιση
του
παράνομου
ηλεκτρονικού εμπορίου.
2. Το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου
είναι αρμόδιο για:
α) τη συλλογή στοιχείων και τη
συγκέντρωση δεδομένων από τις
Διευθύνσεις της μονάδας με τη
συνεργασία
της
Διεύθυνσης
Συντονισμού
και
Διοικητικής
Υποστήριξης. Επιπλέον συγκεντρώνει
στοιχεία
σχετικά
με
τον
προγραμματισμό των ελέγχων, την
ανάλυση κινδύνου, τις στατιστικές
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Διευθύνσεις της μονάδας με τη
συνεργασία
της
Διεύθυνσης
Συντονισμού
και
Διοικητικής
Υποστήριξης.
Επιπλέον
συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με
τον προγραμματισμό των ελέγχων,
την
ανάλυση
κινδύνου,
τις
στατιστικές μελέτες και τα δελτία
τύπου. Στο ως άνω σύστημα
καταχωρούνται επιπλέον στοιχεία
σχετικά με:
αα) τη διενέργεια ελέγχων και τη
συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου,
αβ) τον αριθμό και το είδος των
καταγεγραμμένων παραβάσεων,
αγ) τον αριθμό και το ύψος των
βεβαιωμένων προστίμων,
αδ) τον αριθμό και τη θεματολογία
των κατατιθέμενων ενώπιον της
ΔΙ.ΜΕ.Α. προσφυγών/ενστάσεων,
β) τη συλλογή πληροφοριών και
στοιχείων με κάθε νόμιμο τρόπο από
τις συναρμόδιες και συνεργαζόμενες
υπηρεσίες,
τις
ηλεκτρονικές
πλατφόρμες και τους φορείς της
αγοράς,
γ) την επικοινωνία με την Εθνική
Υπηρεσία Πληροφοριών, καθώς και
οποιαδήποτε υπηρεσία συλλογής
και διαχείρισης πληροφοριών της
Χώρας,
δ) την επικοινωνία με Πρεσβείες,
υπηρεσίες
και
φορείς
του
εξωτερικού
για
θέματα
αντιμετώπισης
παράνομου
εμπορίου, εκπαίδευσης, παροχής και
ανταλλαγής τεχνογνωσίας,
ε) τη συνεργασία με ελεγκτικές
υπηρεσίες και φορείς της αλλοδαπής
για την αντιμετώπιση και την
εξέταση
θεμάτων
κοινού
ενδιαφέροντος για την πάταξη του
παράνομου εμπορίου,
στ) την εκπροσώπηση σε όργανα και
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

μελέτες και τα δελτία τύπου. Στο ως άνω
σύστημα καταχωρούνται επιπλέον
στοιχεία σχετικά με:
αα) τη διενέργεια ελέγχων και τη
συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου,
αβ) τον αριθμό και το είδος των
καταγεγραμμένων παραβάσεων,
αγ) τον αριθμό και το ύψος των
βεβαιωμένων προστίμων, αδ) τον
αριθμό και τη θεματολογία των
κατατιθέμενων ενώπιον της ΔΙ.ΜΕ.Α.
προσφυγών/ενστάσεων,
β) τη συλλογή πληροφοριών και
στοιχείων με κάθε νόμιμο τρόπο από τις
συναρμόδιες
και
συνεργαζόμενες
υπηρεσίες,
τις
ηλεκτρονικές
πλατφόρμες και τους φορείς της
αγοράς, γ) την επικοινωνία με την
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, καθώς
και οποιαδήποτε υπηρεσία συλλογής
και διαχείρισης πληροφοριών της
Χώρας,
δ) την επικοινωνία με Πρεσβείες,
υπηρεσίες και φορείς του εξωτερικού
για θέματα αντιμετώπισης παράνομου
εμπορίου, εκπαίδευσης, παροχής και
ανταλλαγής τεχνογνωσίας,
ε) τη συνεργασία με ελεγκτικές
υπηρεσίες και φορείς της αλλοδαπής
για την αντιμετώπιση και την εξέταση
θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος για την
πάταξη του παράνομου εμπορίου,
στ) την εκπροσώπηση σε όργανα και
υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
επιτροπές,
διεθνείς οργανισμούς, ομάδες εργασίας
για θέματα ελέγχου αγοράς και
αντιμετώπισης παράνομου εμπορίου,
ζ) τον έλεγχο των πληροφοριών και των
καταγγελιών
που
αφορούν
σε
παράνομη εμπορία ή διακίνηση αγαθών
μέσω διαδικτυακών ιστοτόπων από
ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops), τη
συλλογή αποδείξεων ή στοιχείων με τη
βοήθεια και άλλων κρατικών υπηρεσιών

53

55

επιτροπές, διεθνείς οργανισμούς,
ομάδες εργασίας για θέματα
ελέγχου αγοράς και αντιμετώπισης
παράνομου εμπορίου,
ζ) τον έλεγχο των πληροφοριών και
των καταγγελιών που αφορούν σε
παράνομη εμπορία ή διακίνηση
αγαθών
μέσω
διαδικτυακών
ιστοτόπων
από
ηλεκτρονικά
καταστήματα (e-shops), τη συλλογή
αποδείξεων ή στοιχείων με τη
βοήθεια και άλλων κρατικών
υπηρεσιών ή διεθνών οργανισμών ή
νομικών/φυσικών προσώπων με
έννομο συμφέρον, ή την άρση του
τηλεφωνικού απόρρητου κατόπιν
εισαγγελικής παραγγελίας προς τις
αρμόδιες εταιρείες τηλεφωνίας ή την
αποδοχή
εκθέσεων
πραγματογνωμοσύνης από τους
προαναφερθέντες
φορείς
που
πιστοποιούν την παράνομη εμπορία
ή διακίνηση των αγαθών και την
αποστολή εντολής προς την Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία
υποχρεούται να διαγράφει, κατά
παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή
ειδικής διάταξης του εθνικού
δικαίου, τους ιστότοπους που
υποδεικνύει η ΔΙ.Μ.Ε.Α., καθώς και
την
ενημέρωση
της
Δίωξης
Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος
της
Ελληνικής Αστυνομίας,
η) τη διαχείριση της πληροφοριακής
εφαρμογής e-Καταναλωτής για την
εξέλιξη των τιμών των αγαθών και
υπηρεσιών:
ηα) σε επίπεδο λιανικής για τρόφιμα
και ποτά, προϊόντα πρωτογενούς
παραγωγής, βιομηχανικά προϊόντα,
καύσιμα και υπηρεσίες που
καταλήγουν στους καταναλωτές,
ηβ) για προϊόντα πρωτογενούς
παραγωγής σε επίπεδο παραγωγού,

ή
διεθνών
οργανισμών
ή
νομικών/φυσικών προσώπων με έννομο
συμφέρον, ή την αποδοχή εκθέσεων
πραγματογνωμοσύνης
από
τους
προαναφερθέντες
φορείς
που
πιστοποιούν την παράνομη εμπορία ή
διακίνηση των αγαθών και την
αποστολή τεκμηριωμένης γνωμάτευσης
στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία
υποχρεούται
να
θέτει
εκτός
λειτουργίας, κατά παρέκκλιση κάθε
αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης
του εθνικού δικαίου, τους καθ’ υπόδειξη
από την ΔΙ.Μ.Ε.Α. ιστότοπους, καθώς
και την ενημέρωση της Δίωξης
Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος
της
Ελληνικής Αστυνομίας,
η) τη διαχείριση της πληροφοριακής
εφαρμογής
e-Καταναλωτής για την εξέλιξη των
τιμών των αγαθών και υπηρεσιών:
ηα) σε επίπεδο λιανικής για τρόφιμα και
ποτά,
προϊόντα
πρωτογενούς
παραγωγής, βιομηχανικά προϊόντα,
καύσιμα και υπηρεσίες που καταλήγουν
στους καταναλωτές,
ηβ) για προϊόντα πρωτογενούς
παραγωγής σε επίπεδο παραγωγού,
προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής σε
επίπεδο χονδρικής και νωπά αλιεύματα
σε ιχθυόσκαλες,
ηγ) την επεξεργασία στοιχείων για τη
διαχρονική εξέλιξη τιμών και την
εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων,
ηδ) τη συλλογή και επεξεργασία
στοιχείων τραπεζικών συναλλαγών.
3. Το Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων, το
οποίο είναι αρμόδιο για την ανάλυση
των δεδομένων ως προς:
α)
την
παραγωγή
πρότυπων,
συνοπτικών εκθέσεων σε τακτική βάση
για
βραχυπρόθεσμους
και
μακροπρόθεσμους στόχους για τη λήψη
αποφάσεων (Management
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προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής
σε επίπεδο χονδρικής και νωπά
αλιεύματα σε ιχθυόσκαλες,
ηγ) την επεξεργασία στοιχείων για τη
διαχρονική εξέλιξη τιμών και την
εξαγωγή
στατιστικών
συμπερασμάτων,
ηδ) τη συλλογή και επεξεργασία
στοιχείων τραπεζικών συναλλαγών,
θ) την απάντηση σε αιτήματα
κοινοβουλευτικού ελέγχου.
3. Το Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων,
το οποίο είναι αρμόδιο για την
ανάλυση των δεδομένων ως προς:
α) την παραγωγή πρότυπων,
συνοπτικών εκθέσεων σε τακτική
βάση για βραχυπρόθεσμους και
μακροπρόθεσμους στόχους για τη
λήψη αποφάσεων (Management
Information System - Decision
Support System). Συγκεκριμένα
καταρτίζει περιοδικές αναφορές,
καταχωρίζει και αναλύει στατιστικά,
διεξάγει
έρευνες
για
τις
επικρατούσες συνθήκες στην αγορά,
εκπονεί μελέτες ανάλυσης
κινδύνου ανά κλάδο, αναλύει και
αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες
για τις μεθόδους και τους τρόπους
ελέγχου
της
αγοράς
και
αντιμετώπισης του παράνομου
εμπορίου, σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση
Συντονισμού
και
Διοικητικής Υποστήριξης,
β) την παροχή στην υπερκείμενη
ιεραρχικά
διεύθυνση
ειδικών
πληροφοριών
για
τη
λήψη
στρατηγικών αποφάσεων (Executive
Support Systems),
γ) τη σύνταξη Στρατηγικού και
Επιχειρησιακού Προγραμματισμού
για τη ΔΙ.Μ.Ε.Α., καθώς και της
ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων.»
Άρθρο 14: Τροποποιείται η περ. β της
παρ. 1 και η παρ. 5 του άρθρου 12

Information System - Decision Support
System).
Συγκεκριμένα
καταρτίζει
περιοδικές αναφορές, καταχωρίζει και
αναλύει στατιστικά, διεξάγει έρευνες
για τις επικρατούσες συνθήκες στην
αγορά, εκπονεί μελέτες ανάλυσης
κινδύνου ανά κλάδο, αναλύει και
αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες για
τις μεθόδους και τους τρόπους ελέγχου
της αγοράς και αντιμετώπισης του
παράνομου εμπορίου,
σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Συντονισμού
και
Διοικητικής
Υποστήριξης,
β) την παροχή στην υπερκείμενη
ιεραρχικά διεύθυνση
ειδικών πληροφοριών για τη λήψη
στρατηγικών αποφάσεων (Executive
Support Systems),
γ) τη σύνταξη Στρατηγικού και
Επιχειρησιακού Προγραμματισμού για
τη ΔΙ.Μ.Ε.Α., καθώς και της ετήσιας
έκθεσης πεπραγμένων.

Το άρθρο 12 του ν.4712/2020 έχει ως
εξής:
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του ν. 4712/2020 (Α΄146), το οποίο
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 12
Στελέχωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. στελεχώνεται με:
α. μετακίνηση υπάλληλων του
Υπουργείου
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων,
β. απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
μόνιμων ή ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, κατά παρέκκλιση
του ν. 4440/2016 και κάθε ειδικής ή
γενικής διάταξης. Η παρέκκλιση από
τις διατάξεις του ν. 4440/2016 ισχύει
για την πρώτη εφαρμογή της
παρούσας περίπτωσης.
2. Η απόσπαση κατά την παρ. 1 είναι
διετής και διενεργείται με κοινή
απόφαση των αρμόδιων οργάνων
του Υπουργείου προέλευσης και του
Υπουργείου υποδοχής, αντίστοιχα.
Μετά από το πέρας της διετίας, η
απόσπαση των υπαλλήλων δύναται
να παραταθεί μία μόνο φορά για δυο
(2) ακόμη έτη, ύστερα από αίτηση
του ενδιαφερόμενου και μετά από τη
σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της
ΔΙ.Μ.Ε.Α.
3. Ειδικότερα στη Διεύθυνση
Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον
Έλεγχο της Αγοράς και την
Αντιμετώπιση
του
Παράνομου
Εμπορίου αποσπώνται με τη
διαδικασία της παρ. 2, υπάλληλοι
των κάτωθι υπηρεσιών:
α) Δέκα (10) υπάλληλοι ή προσωπικό
των σωμάτων ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ.
β) Δύο (2) στελέχη του Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
(Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).
γ) Ένας (1) υ.πάλληλος της Γενικής
Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).

«Άρθρο 12
Στελέχωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. στελεχώνεται με:
α.
μετακίνηση
υπάλληλων
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων,
β. απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
μόνιμων ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, κατά παρέκκλιση των άρθρων
68 και 71 του ν. 3528/ 2007 (Α΄ 26) και 1
έως 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224).
2. Η απόσπαση κατά την παρ. 1 είναι
διετής και διενεργείται με κοινή
απόφαση των αρμόδιων οργάνων του
Υπουργείου προέλευσης και του
Υπουργείου υποδοχής, αντίστοιχα.
Μετά από το πέρας της διετίας, η
απόσπαση των υπαλλήλων δύναται να
παραταθεί μία μόνο φορά για δυο (2)
ακόμη έτη, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερόμενου και μετά από τη
σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της
ΔΙ.Μ.Ε.Α.
3.
Ειδικότερα
στη
Διεύθυνση
Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον
Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση
του Παράνομου Εμπορίου αποσπώνται
με τη διαδικασία
της παρ. 2, υπάλληλοι των κάτωθι
υπηρεσιών:
α) Δέκα (10) υπάλληλοι ή προσωπικό
των σωμάτων ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ.
β) Δύο (2) στελέχη του Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
(Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).
γ) Ένας (1) υπάλληλος της Γενικής
Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).
4. Οι αποσπάσεις ή μετατάξεις
προσωπικού ή στελεχών στην ΔΙ.Μ.Ε.Α.
διενεργούνται, έπειτα από πρόσκληση
του Υπηρεσιακού Γραμματέα του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και ολοκληρώνονται με την έκδοση
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4. Οι αποσπάσεις ή μετατάξεις
προσωπικού ή στελεχών στην
ΔΙ.Μ.Ε.Α. διενεργούνται, έπειτα από
πρόσκληση
του
Υπηρεσιακού
Γραμματέα
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
ολοκληρώνονται με την έκδοση
κοινής απόφασης των αρμόδιων
οργάνων
του
Υπουργείου
προέλευσης και του Υπουργείου
υποδοχής αντίστοιχα.
5. Η κατανομή των θέσεων
προσωπικού της ΔΙ.Μ.Ε.Α. ανά
εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο
και ειδικότητα και η τοποθέτηση των
υπαλλήλων της, διενεργούνται
σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.
4622/2019 (Α΄ 133). Ο ελάχιστος
αριθμός οργανικών θέσεων του
Υπουργείου
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων που κατανέμονται στη
ΔΙ.Μ.Ε.Α. είναι πενήντα εβδομήντα
(750).
6. Οι μηνιαίες αποδοχές των
στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. και του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που αποσπώνται στη
ΔΙ.Μ.Ε.Α., καταβάλλονται από τον
φορέα από τον οποίο αποσπώνται.»
Άρθρο 15: Τροποποιούνται οι παρ. 6
και 8 του άρθρου 13 του ν.
4712/2020 (Α΄146), το οποίο
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 13
Ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1. Για τον έλεγχο της αγοράς και την
αντιμετώπιση
του
παράνομου
εμπορίου,
η
Διεύθυνση
Διϋπηρεσιακής Συνεργασίας για τον
Έλεγχο της Αγοράς και την
Αντιμετώπιση
του
Παράνομου
Εμπορίου στελεχώνεται με ελεγκτές.
2. Οι έλεγχοι από υπαλλήλους της
παρ.
3
του
άρθρου
12
πραγματοποιούνται μόνο κατά το
μέρος που αφορά στην αρμοδιότητα

κοινής απόφασης των αρμόδιων
οργάνων του Υπουργείου προέλευσης
και
του
Υπουργείου
υποδοχής
αντίστοιχα.
5. Η κατανομή των θέσεων προσωπικού
της ΔΙ.Μ.Ε.Α. ανά εργασιακή σχέση,
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και η
τοποθέτηση των υπαλλήλων της,
διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 20
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). Ο ελάχιστος
αριθμός οργανικών θέσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
που κατανέμονται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. είναι
πενήντα (50).
6. Οι μηνιαίες αποδοχές των στελεχών
της ΕΛ.ΑΣ. και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που
αποσπώνται
στη
ΔΙ.Μ.Ε.Α.,
καταβάλλονται από τον φορέα από τον
οποίο αποσπώνται.

Το άρθρου 13 του ν.4712/2020 έχει ως
εξής:
«Άρθρο 13
Ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1. Για τον έλεγχο της αγοράς και την
αντιμετώπιση
του
παράνομου
εμπορίου, η Διεύθυνση Διϋπηρεσιακής
Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς
και την Αντιμετώπιση του Παράνομου
Εμπορίου στελεχώνεται με ελεγκτές.
2. Οι έλεγχοι από υπαλλήλους της παρ.
3 του άρθρου 12 πραγματοποιούνται
μόνο κατά το μέρος που αφορά στην
αρμοδιότητα των φορέων στους
οποίους αυτοί ανήκουν οργανικά, ενώ
κατά την εκτέλεση των ελεγκτικών τους
καθηκόντων ενεργούν ως ειδικοί
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των φορέων στους οποίους αυτοί
ανήκουν οργανικά, ενώ κατά την
εκτέλεση των ελεγκτικών τους
καθηκόντων ενεργούν ως ειδικοί
ανακριτικοί υπάλληλοι της παρ. 1
του άρθρου 31 του ν. 4620/2019 (Α΄
96), χωρίς όμως να αποκτούν και την
ιδιότητα του
ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου.
3.
Οι
παραβάσεις
που
διαπιστώνονται
από
τους
υπαλλήλους της παρ. 3 του άρθρου
12, διαβιβάζονται στις υπηρεσίες
όπου ανήκουν οργανικά, οι οποίες
και ολοκληρώνουν τη διαδικασία της
επιβολής των κυρώσεων.
4. Στα μικτά κλιμάκια δύναται να
συμμετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι
των συνεργαζόμενων υπηρεσιών,
πέραν των οριζόμενων στην παρ. 3
του άρθρου 12, έπειτα από αίτημα
του Διοικητού της ΔΙ.Μ.Ε.Α. προς τον
Προϊστάμενο του φορέα από όπου
προέρχονται και αποδοχή του
τελευταίου.
5. Είναι δυνατή η συγκρότηση μικτών
κλιμακίων με τη συμμετοχή ενός και
μόνο ελεγκτή/υπαλλήλου από κάθε
ελεγκτική
υπηρεσία.
Οι
συμμετέχοντες σε τέτοια κλιμάκια
βεβαιώνουν
από
κοινού
τις
παραβάσεις που εντοπίζονται και η
επισπεύδουσα υπηρεσία προβαίνει
μετά από τη βεβαίωση των
παραβάσεων, στην επιβολή των
κυρώσεων και στις προβλεπόμενες
ενέργειες για τη διεκπεραίωση των
υποθέσεων αυτών.
6. Οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α., όταν
κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους ενεργούν ανακριτικές πράξεις ή
συμμετέχουν
σε
αυτές,
δεν
αποκλείεται να εξετασθούν ως
μάρτυρες κατά τη συζήτηση στο
ακροατήριο.

ανακριτικοί υπάλληλοι της παρ. 1 του
άρθρου 31 του ν. 4620/2019 (Α΄ 96),
χωρίς όμως να αποκτούν και την
ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού
υπαλλήλου.
3. Οι παραβάσεις που διαπιστώνονται
από τους υπαλλήλους της παρ. 3 του
άρθρου 12, διαβιβάζονται
στις
υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά, οι
οποίες και ολοκληρώνουν τη διαδικασία
της επιβολής των κυρώσεων.
4. Στα μικτά κλιμάκια δύναται να
συμμετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι των
συνεργαζόμενων υπηρεσιών, πέραν των
οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 12,
έπειτα από αίτημα του Διοικητού της
ΔΙ.Μ.Ε.Α. προς τον Προϊστάμενο του
φορέα από όπου προέρχονται και
αποδοχή του τελευταίου.
5. Είναι δυνατή η συγκρότηση μικτών
κλιμακίων με τη συμμετοχή ενός και
μόνο ελεγκτή/υπαλλήλου από κάθε
ελεγκτική υπηρεσία. Οι συμμετέχοντες
σε τέτοια κλιμάκια βεβαιώνουν από
κοινού τις παραβάσεις που
εντοπίζονται και η επισπεύδουσα
υπηρεσία προβαίνει μετά από τη
βεβαίωση των παραβάσεων, στην
επιβολή των κυρώσεων και στις
προβλεπόμενες ενέργειες για τη
διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών.
6. Οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α., όταν κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους
ενεργούν ανακριτικές πράξεις ή
συμμετέχουν σε αυτές, δεν αποκλείεται
να εξετασθούν ως μάρτυρες κατά τη
συζήτηση στο ακροατήριο.
7. Οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α. κατά την
άσκηση
των
καθηκόντων
τους
συντάσσουν και αποστέλλουν έγγραφα
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα
οποία αναφέρονται αφενός οι διατάξεις
με τις οποίες θεμελιώνεται η
υποχρέωση των προσώπων αυτών να
υποβάλλουν τα ζητούμενα στοιχεία και
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Οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α. δύνανται,
με την ιδιότητα του ειδικού
ανακριτικού
υπαλλήλου,
να
διενεργούν προκαταρκτική εξέταση
ή προανάκριση κατόπιν εισαγγελικής
παραγγελίας, μόνο για υποθέσεις για
τις οποίες διενεργείται ή έχει
διενεργηθεί επιθεώρηση - έλεγχος
από
την
ΔΙ.Μ.Ε.Α..
Στις
προκαταρκτικές
εξετάσεις
ή
προανακρίσεις που διενεργούνται
από την ΔΙ.Μ.Ε.Α. μπορούν να
εκτελούν χρέη β΄ ανακριτικού
υπαλλήλου
και
διοικητικοί
υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, οι οποίοι
υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση
στην ΔΙ.Μ.Ε.Α.
7. Οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α. κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους
συντάσσουν
και
αποστέλλουν
έγγραφα σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, στα οποία αναφέρονται
αφενός οι διατάξεις με τις οποίες
θεμελιώνεται η υποχρέωση των
προσώπων αυτών να υποβάλλουν τα
ζητούμενα στοιχεία και αφετέρου
αναλυτικά τα στοιχεία που πρέπει να
υποβληθούν, οι κυρώσεις που
επιβάλλονται
στην
περίπτωση
άρνησης
προσκόμισης
και
γνωστοποίησης των στοιχείων,
καθώς και το χρονικό διάστημα μέσα
στο οποίο είναι υποχρεωμένα να
υποβάλουν
τα
στοιχεία.
Το
προαναφερθέν χρονικό διάστημα
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να
είναι μικρότερο των πέντε (5) και
μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15)
εργάσιμων ημερών, από την
κοινοποίηση του εγγράφου.
8. Με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων
συστήνεται Μητρώο Ελεγκτών, το
οποίο απαρτίζεται από υπαλλήλους
ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ μετά από πρόσκληση

αφετέρου αναλυτικά τα στοιχεία που
πρέπει να υποβληθούν, οι κυρώσεις που
επιβάλλονται στην περίπτωση άρνησης
προσκόμισης και γνωστοποίησης των
στοιχείων, καθώς και το χρονικό
διάστημα μέσα στο οποίο είναι
υποχρεωμένα να υποβάλουν τα
στοιχεία. Το προαναφερθέν χρονικό
διάστημα δεν μπορεί σε καμία
περίπτωση να είναι μικρότερο των πέντε
(5) και μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15)
εργάσιμων
ημερών,
από
την
κοινοποίηση του εγγράφου.
8. Με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται
Μητρώο
Ελεγκτών,
το
οποίο
απαρτίζεται από υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ και
ΔΕ
μετά
από
πρόσκληση
ενδιαφέροντος. Με την ίδια απόφαση
ορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης των
ελεγκτών.
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30.

ενδιαφέροντος. Με την ίδια
απόφαση ορίζεται η διαδικασία
ένταξης των ελεγκτών της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
στο Μητρώο του προηγούμενου
εδαφίου.
Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
Καταργούμενες διατάξεις
που προβλέπουν κατάργηση

60

62

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
Συναρμόδια Υπουργεία –
αξιολογούμενης
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς
ρύθμισης
Άρθρο 1
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Δικαιοσύνης
Εσωτερικών
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Δικαιοσύνης
Εσωτερικών
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Δικαιοσύνης
Εσωτερικών

Άρθρο 5

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Δικαιοσύνης
Εσωτερικών

Άρθρο 7

Δικαιοσύνης

Άρθρο 8

Οικονομικών
Εσωτερικών

Άρθρο 9

Οικονομικών
Εσωτερικών

Άρθρο 10

Εσωτερικών

Αντικείμενο
συναρμοδιότητας
Σκοπός του σχεδίου νόμου
όσον
αφορά
στις
επιγραμμικές
υπηρεσίες
διαμεσολάβησης.
Άσκηση συλλογικής αγωγής

Σύσταση
ηλεκτρονικού
μητρώου ενώσεων και
δημόσιων φορέων
Ορισμός της ΔΙ.Μ.Ε.Α. ως
αρμόδιας αρχής για την
εποπτεία για την εφαρμογή
του
Κανονισμού
(ΕΕ)
2019/1150.
Αρμοδιότητες ΔΙ.Μ.Ε.Α. και
επιβολή
κυρώσεων
σε
περίπτωση παραβίασης του
Κανονισμού.
Με ΚΥΑ των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Δικαιοσύνης δύναται να
συσταθεί
μητρώο
παράνομων πράξεων για τις
οποίες
έχει
εκδοθεί
δικαστική
απόφαση
σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 14 του Κανονισμού
(ΕΕ) 2019/1150.
Σύσταση οργανικών θέσεων
στη Διυπηρεσιακή Μονάδα
Ελέγχου Αγοράς
Μεταβίβαση
στους
Προϊσταμένους Διεύθυνσης
της
ΔΙΜΕΑ
ορισμένων
αρμοδιότητων
ή
του
δικαιώματος υπογραφής.
Σύσταση Γραφείου Διοικητή
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Άρθρο 11
Δικαιοσύνης,
Άρθρο 12

Οικονομικών

Άρθρο 13

Ψηφιακής διακυβέρνησης

Άρθρο 14

Εσωτερικών
Οικονομικών
Εσωτερικών
Οικονομικών
Δικαιοσύνης

Άρθρο 15

32.

Αλλαγές στις αρμοδιότητες
της Διεύθυνσης Συντονισμού
και Διοικητικής Υποστήριξης
Αλλαγές στις αρμοδιότητες
της
Διεύθυνσης
Διυπηρεσιακής Συνεργασίας
για τον Έλεγχο της Αγοράς
και την Αντιμετώπιση του
Παράνομου Εμπορίου
Αλλαγές στις αρμοδιότητες
της Διεύθυνσης Διαχείρισης
Δεδομένων,
Στατιστικής
Επεξεργασίας και Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Στελέχωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

Ελεγκτές ΔΙ.Μ.Ε.Α.

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία
Απόφαση
ΔΙΜΕΑ
Υπουργού
Υπουργείου
Ανάπτυξης & Ανάπτυξης &
Επενδύσεων Επενδύσεων
Είδος
πράξης

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)

Με απόφαση
του Υπουργού
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
μπορεί
να
καθορίζονται
ειδικότερα
θέματα, όταν
αυτά
ανακύψουν.
Απόφαση
ΔΙΜΕΑ
Με απόφαση
Υπουργού
Υπουργείου
του Υπουργού
Ανάπτυξης & Ανάπτυξης & Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Επενδύσεων
Επενδύσεων
κατανέμονται
οι
νέες
οργανικές
θέσεις
της
Μονάδας
κατά
κατηγορία,
εκπαιδευτική
βαθμίδα,
κλάδο,
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ειδικότητα και
σχέση
εργασίας.

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας
33.

34.

35.

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;
Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς έχει ήδη συσταθεί με τον ν. 4712/2020
Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης;

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου; ΝΑΙ  ΟΧΙ 
36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
37.

Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

39.

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Υπουργού
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ13
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ14
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ15
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ16
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ17

Χ

12

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

13

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

14

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

15

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

16

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

17

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
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Α. Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Η αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 17 του ν. 3959/2011 θεσμοθετεί νέο τρόπο
χρηματοδότησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε να υπάρξει σταθεροποίηση
των εσόδων της, ενίσχυση της ανεξαρτησίας της και της λειτουργικής
αποτελεσματικότητάς της, ενώ η προτεινόμενη διαδικασία αξιολόγησης του άρθρου
22 του ν. 3959/2011 αποσκοπεί στη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και την
υιοθέτηση μοντέλων διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεων που μεγιστοποιούν
την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της.
Οι τροποποιήσεις αυτές είναι σύμφωνες με τις σκέψεις 24-26 του προοιμίου της
Οδηγίας 2019/1, καθώς και το άρθρο 5 της Οδηγίας (EE) 2019/1 (L11/3), σύμφωνα
με τις οποίες οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού πρέπει να διαθέτουν επαρκές
ειδικευμένο προσωπικό, ικανό να διενεργεί εμπεριστατωμένες νομικές και
οικονομικές αξιολογήσεις, οικονομικά μέσα, τεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισμό και
εμπειρογνωμοσύνη, συμπεριλαμβανομένων επαρκών εργαλείων τεχνολογίας των
πληροφοριών, προκειμένου να μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά
τους κατά την εφαρμογή των κανόνων περί ανταγωνισμού. Η ανεξαρτησία των
αρχών αυτών πρέπει να ενισχυθεί με την εξασφάλιση της δυνατότητάς τους να
αποφασίζουν ανεξάρτητα για τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα κονδύλια από
τον προϋπολογισμό, με την επιφύλαξη σε κάθε περίπτωση των εθνικών
δημοσιονομικών κανόνων και διαδικασιών. Για να εξασφαλισθεί ότι οι εθνικές αρχές
ανταγωνισμού διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους για την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης εναλλακτικών πηγών
χρηματοδότησης.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Η ρύθμιση του άρθρου 17 του ν. 3959/2011 αποτελεί πρόβλημα, καθώς τα
τελευταία έτη τα έσοδα της Επιτροπής από το μοναδικό έσοδό της, που είναι το
τέλος για τη σύσταση και για οποιαδήποτε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τις
ανώνυμες εταιρίες, παρουσιάζουν σημαντική πτωτική πορεία. Συγκεκριμένα, τα
έσοδα της Επιτροπής τα τελευταία χρόνια εξαντλούνται κατά βάση στην κάλυψη του
μισθολογικού κόστους της Επιτροπής, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να μην διαθέτει
επαρκείς πόρους για να επιτελεί αποτελεσματικά το έργο της στο πλαίσιο ενός
ολοένα αναπτυσσόμενου τεχνολογικά περιβάλλοντος, λ.χ. επενδύοντας σε νέες
τεχνολογίες έρευνας και καταστολής.
Η ρύθμιση του άρθρου 22 του ν. 3959/2011 δεν συνιστά συστηματικό τρόπο/μέσο
μέτρησης των πιθανών θετικών συνεπειών του έργου της Επιτροπής στους
πολίτες/καταναλωτές, στις επιχειρήσεις και στην εθνική οικονομία (από πλευράς
οικονομικής αποτελεσματικότητας και καινοτομίας), και για τον λόγο αυτό
εισάγεται διάταξη βάσει της οποίας προβλέπεται η θεσμοθέτηση «κύριων δεικτών
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απόδοσης» (Key Performance Indicators – KPIs) με τους οποίους θα αξιολογούνται
το έργο της και το προσωπικό της και βάσει των οποίων θα δύναται να αυξάνονται
τα έσοδα της Επιτροπής κατά ένα επιπλέον ποσοστό.
3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Η αξιολογούμενη ρύθμιση επιδρά σε όλον τον πληθυσμό, είτε λόγω της
δραστηριότητάς τους ως παραγωγοί ή εργαζόμενοι σε παραγωγικές μονάδες, είτε
λόγω της δραστηριότητάς τους ως καταναλωτές, μέσω της αύξησης της
αποτελεσματικότητας του έργου της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

4.

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

Το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι αυτό του ν. 3959/2011.
5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

Η νομοθετική παρέμβαση κρίνεται αναγκαία καθώς το
ισχύον πλαίσιο για την Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι
τυπικός νόμος, ο οποίος τροποποιείται με διατάξεις
νόμου.

ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;

Δεν δύναται να επιλυθεί το πρόβλημα χωρίς να
τροποποιηθεί ο ν. 3959/2011 . Κρίνεται επίσης
απαραίτητη η παρέμβαση του εθνικού νομοθέτη ώστε το
εθνικό νομικό πλαίσιο να ενισχύσει ακόμα περισσότερο
την ανεξαρτησία της Αρχής, τόσο προς όφελος των
καταναλωτών, όσο και προς όφελος των επιχειρήσεων.

iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων
χρήζει νομοθετικής τροποποίησης ως προς τους
υφιστάμενους πόρους της Επιτροπής Ανταγωνισμού και
επίσης αποτελεί επιταγή της Οδηγίας 2019/1 προς
ενσωμάτωση (άρθρο 5).
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Συναφείς πρακτικές
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές; ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐
6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
i) σε άλλη/ες χώρα/ες
της Ε.Ε. ή του
ΟΟΣΑ:
ii) σε όργανα της Ε.Ε.:
iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

7.

Έχουν ληφθεί υπόψη νομοθετικές ρυθμίσεις ή προτάσεις
για νομοθετική αλλαγή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Έχουν ληφθεί υπόψη νομοθετικές ρυθμίσεις και προτάσεις
για νομοθετική αλλαγή σε Ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Η αξιολογούμενη ρύθμιση ακολουθεί τις διεθνείς
πρακτικές και νομοθεσία.

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


























Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

ii) μακροπρόθεσμοι:

Οι ρυθμίσεις των άρθρων 17 και 22 ν.
3959/2011, στοχεύουν στη λειτουργική
ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της
Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Οι ρυθμίσεις των άρθρων 17 και 22 ν.
3959/2011 αποσκοπούν στη βελτίωση του
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επιπέδου ανταγωνισμού στην ελληνική
οικονομία και της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς αγορές,
τη βελτίωση της καινοτομίας και τη μεγέθυνση
του πλεονάσματος καταναλωτή.
9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης18

 Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Δείκτης παγκόσμιας
ανταγωνιστικότητας (κλίμα από 1
στα 100)19

2014:
56,12

2015:
57,66

Δείκτης Ψηφιακής Καινοτομίας
(DESI)20

2016:
57,49

2017:
57,43

2018:
62,1

2015:
81η
2016:
Κατάταξη:2
6
Βαθμολογί
α:37

2 (% AEΠ)

2017:
400 εκ. €

2018:
32 εκ. €

2016:
81η

2017:
87η

2018:
57η

2019:
59η

2023
50η

2017:
Κατάταξη:27
Βαθμολογία:
35,5

2018:
Κατάταξη:28
Βαθμολογία:
32,3

2019:
Κατάταξη:27
Βαθμολογία:
35,1

2020:
Κατάταξη:27
Βαθμολογία:
37,3

Κατάταξη:2
0

2002-2016 = 1,947 δις €
2014:
91η
2015:
Κατάταξη:2
6
Βαθμολογί
α:36

Επιδιωκόμε
νος στόχος
(3ετία)

2019:
62,58

Μέσος όρος: 1,4 (% AEΠ)
(Πηγή: Global Competitiveness Report 2019 )

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Πλεόνασμα Καταναλωτή (από τις
αποφάσεις της Επιτροπής
Ανταγωνισμού)
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (θέση ranking)

Πρόσφατα
στοιχεία

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

1 δις €

Ψηφιακή διακυβέρνηση
10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης: ΑΜΕΣΗ
☐ ή/και ΕΜΜΕΣΗ ☐
i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

18

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).
19
https://countryeconomy.com/government/global-competitiveness-index/greece.
20
Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2020, Ελλάδα (https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/scoreboard/greece).
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Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐
Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος; ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐
Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
16

17

Στόχος
Σκοπός του άρθρου αυτού, είναι η εισαγωγή νέου τρόπου
χρηματοδότησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε να
υπάρξει σταθεροποίηση των εσόδων της και ενίσχυση της
ανεξαρτησίας και της λειτουργικής αποτελεσματικότητάς που
έχει θεσμοθετηθεί από το ενωσιακό δίκαιο. Προτείνεται να
θεσμοθετηθεί επιπλέον χρηματοδότηση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού με συμπλήρωση των εσόδων της από τον
κρατικό προϋπολογισμό. Προς τον σκοπό αυτό εισάγεται
επίσης, ρύθμιση η οποία προβλέπει τη θεσμοθέτηση «κύριων
δεικτών απόδοσης» (Key Performance Indicators – KPIs) με τους
οποίους θα αξιολογούνται το έργο της και το προσωπικό της και
βάσει των οποίων θα δύναται να αυξάνονται τα έσοδα της
Επιτροπής, καθώς και να χρησιμοποιούνται επιπλέον μέσα
χρηματοδότησης, όπως από εναλλακτικές πηγές εκτός του
κρατικού προϋπολογισμού.
Επιπλέον, επιδιώκεται η απόκτηση ευελιξίας της Επιτροπής
Ανταγωνισμού ως προς την αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας της και τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης
χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου με εκμισθώτρια την ίδια.
Σκοπός του άρθρου είναι η μείωση του χρόνου κατά τον οποίο
η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποχρεούται να κινεί τη διαδικασία
αξιολόγησης της λειτουργίας της, βάσει «κεντρικών δεικτών
αποδοτικότητας» (Key Performance Indicators – KPIs), από
τέσσερα (4) σε τρία (3) χρόνια. Η εν λόγω διαδικασία
αξιολόγησης διενεργείται από μία ομάδα ειδικών
εμπειρογνωμόνων αναγνωρισμένου κύρους και ανεξαρτησίας,
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Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο

Στόχος
ανεξάρτητων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Οι δείκτες
αυτοί αντιπροσωπεύουν όλες τις πιθανές θετικές συνέπειες του
έργου της Επιτροπής, στους πολίτες/καταναλωτές, στις
επιχειρήσεις και στην εθνική οικονομία (από πλευράς
οικονομικής αποτελεσματικότητας και καινοτομίας). Συνιστούν
δε γνώμονα για τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και
την υιοθέτηση μοντέλων διοίκησης και διαχείρισης των
υποθέσεων που μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της
λειτουργίας της Επιτροπής.
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Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΜΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση χρόνου

Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Άλλο

Βελτίωση
συνθηκών
ανταγωνισμού

Βελτίωση παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία /
διαφάνεια θεσμών

Χ

Βελτιωμένη διαχείριση
κινδύνων

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικός στόχος για την προστασία της
ανταγωνιστικής διαδικασίας προς όφελος της καινοτομίας και του πλεονάσματος των
καταναλωτών, βελτιώνοντας τα έσοδα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων λόγω της
ενίσχυσης της ανταγωνιστικής διαδικασίας. Εκτιμάται ότι ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα
προστασίας του ανταγωνισμού θα βελτιώσει την οικονομική αποτελεσματικότητα, θα προάγει τη
δίκαιη κατανομή του πλεονάσματος λόγω καινοτομίας και θα βελτιώσει τόσο τις τιμές όσο και την
ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων για τους τελικούς καταναλωτές.
Ο κεντρικός ρόλος του ανταγωνισμού ως κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης και της
καινοτομίας υποστηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα μακροοικονομικών και τομεακών εμπειρικών
μελετών.21 Ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός παρέχει σημαντικά οφέλη στους καταναλωτές μέσω
21

Βλ. μεταξύ άλλων, R Disney, J Haskel, and Y Heden, ‘Restructuring and Productivity Growth in UK
Manufacturing’ [2003] 113 Economic J 666 ; TC Ma, ‘The Effect of Competition Law Enforcement on Economic
Growth’, (2011) 7(2) J Competition L & Economics 301; P Buccirossi, L Ciari, T Duso, G Spagnolo, and C Vitale,
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περισσότερων επιλογών, χαμηλότερων τιμών και καλύτερης ποιότητας αγαθών και υπηρεσιών. Ο
ανταγωνισμός προωθεί επίσης την ανάπτυξη, διότι παρέχει ισχυρά κίνητρα προκειμένου να
καθίστανται οι επιχειρήσεις πιο αποτελεσματικές από τους ανταγωνιστές τους και να μειώνουν το
κόστος τους, και επιβραβεύει την καινοτομία.
Ο ρόλος του ανταγωνισμού στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα σημαντικός
σε περιόδους μέτριας οικονομικής ανάπτυξης και δημοσιονομικών περιορισμών. Με τα
μακροοικονομικά εργαλεία που ενδεχομένως αποδεικνύονται ανεπαρκή και περιορισμένης
χρήσης, λόγω της ανάγκης δημοσιονομικής εξυγίανσης, τα μικροοικονομικά μέσα, όπως η άρση των
άσκοπων κανονιστικών επιβαρύνσεων και η προστασία και προώθηση του ανταγωνισμού
καθίστανται ακόμη πιο αναγκαία.
Η ενδιάμεση μελέτη της Επιτροπής Πισσαρίδη ανέφερε όσον αφορά στην ενίσχυση του
ανταγωνισμού στην Ελλάδα, ότι «αναφορικά με την ΕΕΑ, απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση σε υλικούς
και ανθρώπινους πόρους και εξειδικευμένους επιστημονικούς συμβούλους ώστε αφενός να
αυξηθεί η αποτελεσματικότητά της (μείωση των χρόνων από τον εντοπισμό παραβάσεων στην
εκδίκαση των αποφάσεων), αφετέρου ώστε η Επιτροπή να ενεργεί με σκοπό να βελτιώσει την
κουλτούρα του ανταγωνισμού (advocacy) και τις δραστηριότητες προβολής (outreach activities). Η
αποτελεσματική λειτουργία της ΕΕΑ αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την καταπολέμηση
συμπεριφορών, ιδίως από ισχυρές επιχειρήσεις, που μειώνουν τον ανταγωνισμό στις αγορές, με
αρνητικό αντίκτυπο στους καταναλωτές και την ευρύτερη οικονομία». [βλ.
https://government.gov.gr/wp-content/uploads/2020/08/GROWTH_PLAN_INTERIM.pdf σελ. 61]
Σκοπός της ρύθμισης είναι η ενίσχυση των πόρων της Επιτροπής Ανταγωνισμού ώστε να μπορέσει
με αξιώσεις να επιτελέσει την αποστολή της προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής
οικονομίας.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

‘Competition Policy and Productivity Growth: An Empirical Assessment’ (2013) 95(4) Rev of Economics & Statistics
1324; J de Loecker and Jan Eeckhout, The Rise of Market Power and the Macroeconomic Implications, NBER
Working Paper No. 23687 (August 2017), available at https://www.nber.org/papers/w23687.
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ΘΕΣΜΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
Δαχείριση αλλαγών
ΓΙΑ ΤΗ
κατά την εκτέλεση
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
Κόστος συμμετοχής
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
στη νέα ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
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20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση / εντοπισμός
κινδύνου

Διαπίστωση συνεπειών
κινδύνων στους στόχους
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Σχεδιασμός αποτροπής /
αντιστάθμισης κινδύνων

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά την
υλοποίηση της ρύθμισης
Συνεχής αξιολόγηση
διαδικασιών διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
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Στ. Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις

25.

Ενωσιακό δίκαιο

☐

☐

☐

☐
26.

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Η προτεινόμενη ρύθμιση σχετίζεται με τα άρθρα 101,
102 ΣΛΕΕ και με το άρθρο 47 του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κανονισμός

Οδηγία

Η προτεινόμενη ρύθμιση σχετίζεται με την Οδηγία
2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την παροχή
αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών
μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους
κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Απόφαση

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών

☐

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

☐

Διεθνείς συμβάσεις
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27.

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης

☐

☐
28.

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)
Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)
Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης

☐

☐

☐

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα
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Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
Άρθρο 16: Οι παρ. 1, 3, 4, 5 και 6 του
άρθρου 17 του ν. 3959/2011
τροποποιούνται, προστίθενται παρ.
1Α, 8 και 9 και το άρθρο 17
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 17
Έσοδα και Προϋπολογισμός της
Επιτροπής Ανταγωνισμού
(Άρθρο 5 της Οδηγίας-Πόροι)
1. Στις ανώνυμες εταιρίες που
ιδρύονται ή αυξάνουν το μετοχικό
τους κεφάλαιο επιβάλλεται τέλος
ύψους ένα τοις χιλίοις (1%ο),
υπολογιζόμενο επί του μετοχικού
κεφαλαίου ή επί του ποσού της
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
αντιστοίχως υπέρ της Επιτροπής
Ανταγωνισμού. Τα έσοδα αυτά
εισπράττονται στο όνομα και για
λογαριασμό
της
Επιτροπής
Ανταγωνισμού και κατατίθενται σε
ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, τη
διαχείριση του οποίου έχει η
Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα
με τον Κανονισμό Εσωτερικής
Λειτουργίας και Διαχείρισης της. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων κατόπιν εισήγησης της
Επιτροπής
Ανταγωνισμού,
καθορίζονται τα όργανα, ο τρόπος
και η διαδικασία είσπραξης των πιο
πάνω χρηματικών ποσών. Τα έσοδα
της Επιτροπής Ανταγωνισμού πρέπει
κατ’ ελάχιστο να ανέρχονται για τα
έτη 2021 και 2022 σε ποσό που
αντιστοιχεί σε ύψος 0.0000368 του
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος
(ΑΕΠ) του οικονομικού έτους 2019,
όπως αυτό ορίζεται από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή («ελάχιστο όριο
εσόδων»), ενώ για τα έτη από το
2023 και εφεξής σε ποσό που
αντιστοιχεί σε ύψος 0.00004

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 17
Έσοδα και Προϋπολογισμός
Επιτροπής Ανταγωνισμού

της

1.Στις ανώνυμες εταιρίες που ιδρύονται
ή αυξάνουν το μετοχικό τους κεφάλαιο
επιβάλλεται τέλος ύψους ένα τοις
χιλίοις (1%ο), υπολογιζόμενο επί του
μετοχικού κεφαλαίου ή επί του ποσού
της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
αντιστοίχως υπέρ της Επιτροπής
Ανταγωνισμού.
Τα έσοδα αυτά εισπράττονται στο
όνομα και για λογαριασμό της
Επιτροπής
Ανταγωνισμού
και
κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό
λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου
έχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού,
σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής
Λειτουργίας και Διαχείρισης της. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Οικονομικών, κατόπιν
εισήγησης
της
Επιτροπής
Ανταγωνισμού,
καθορίζονται
τα
όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία
είσπραξης των πιο πάνω χρηματικών
ποσών.
2. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει
υποχρέωση να τηρεί λογαριασμούς και
αρχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται
τα αποτελέσματα χρήσης και ο
ισολογισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις
του δημοσίου λογιστικού και όπως
ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό
Εσωτερικής
Λειτουργίας
και
Διαχείρισης. Ο έλεγχος των οικονομικών
στοιχείων
και
των
ετήσιων
λογαριασμών
και
οικονομικών
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(τέσσερα του δισεκατομμυρίου) του
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος
(ΑΕΠ)
του
προηγούμενου
οικονομικού έτους, όπως αυτό
ορίζεται κατ’ έτος από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή («ελάχιστο όριο
εσόδων»). Εάν το ύψος των εσόδων
της Επιτροπής Ανταγωνισμού από τα
τέλη του προηγούμενου εδαφίου
είναι χαμηλότερο του ελάχιστου
ορίου εσόδων, η σχετική διαφορά
συμπληρώνεται από τον κρατικό
προϋπολογισμό με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν
τεκμηριωμένου
αιτήματος
του
Προέδρου
της
Επιτροπής
Ανταγωνισμού. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν
σχετικού αιτήματος του Προέδρου
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα
έσοδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού
δύνανται να ενισχύονται από τον
κρατικό
προϋπολογισμό
κατ’
ελάχιστο σε ύψος 0.00001 (ένα του
δισεκατομμυρίου) του Ακαθάριστου
Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) του
προηγούμενου έτους, όπως αυτό
ορίστηκε
από
την
Ελληνική
Στατιστική Αρχή, εφόσον το
συμβούλιο εμπειρογνωμόνων της
Επιτροπής Ανταγωνισμού των παρ. 3
και 4 του άρθρου 22, κρίνει, κατά
απλή
πλειοψηφία,
ότι
οι
μεσοπρόθεσμοι
στόχοι
της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει της
στοχοθεσίας της Επιτροπής, και
ύστερα από μέτρηση βασικών
δεικτών
απόδοσης,
έχουν
επιτευχθεί. Η ενίσχυση των εσόδων
της Επιτροπής με αυτό το ποσό
πραγματοποιείται εντός του αμέσως
επόμενου οικονομικού έτους.
1A.
Για
την
άσκηση
των
αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή
Ανταγωνισμού εισπράττει, εκτός του
τέλους της παρ. 1, ως πόρο
επιδοτήσεις,
επιχορηγήσεις,
χρηματοδοτήσεις
ερευνητικών
προγραμμάτων ή κάθε άλλο έσοδο
που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση
και
ιδρύματα
μη

καταστάσεων
γίνεται
από
δύο
ορκωτούς λογιστές. Τα στοιχεία αυτά
και οι οικονομικές καταστάσεις
δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο
της Επιτροπής και στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και υποβάλλονται στον
Πρόεδρο της Βουλής μαζί με την ετήσια
έκθεση του άρθρου 29 και τον
προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
3. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού υπόκειται
στον προληπτικό και κατασταλτικό
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Ο προϋπολογισμός της Επιτροπής
Ανταγωνισμού εγκρίνεται από τους
Υπουργούς
Οικονομικών
και
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και προσαρτάται στον
προϋπολογισμό
του
Υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.
Τον
προϋπολογισμό
εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ο
Πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος είναι
και ο διατάκτης των δαπανών αυτής.
5. Αν από την οικονομική διαχείριση της
Επιτροπής Ανταγωνισμού στο τέλος
κάθε διετίας προκύπτει οικονομικό
αποτέλεσμα (έσοδα - έξοδα) που
υπερβαίνει
τις
δαπάνες
της
προηγούμενης χρήσης, διατίθεται έως
το ογδόντα τοις εκατό (80%) του
οικονομικού αυτού αποτελέσματος με
κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών
και
Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως
έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.
6. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί
από μόνη της να προβαίνει στην
ανάθεση έργων, προμηθειών, καθώς και
στην αγορά ή μίσθωση ακινήτων για τις
ανάγκες της. σύμφωνα με τον
Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και
Διαχείρισης της. Το τίμημα της αγοράς ή
της μίσθωσης ακινήτων καταβάλλεται
από τους πόρους της Επιτροπής
Ανταγωνισμού.
7. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποδίδει
στους δικαιούχους ποσά που έχουν
καταβληθεί υπέρ της αχρεωστήτως. Σε
αυτά συμπεριλαμβάνεται ιδίως το ποσό
της παραγράφου 1, που αντιστοιχεί στο
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κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως
διεθνείς
οργανισμούς,
επιστημονικούς και ερευνητικούς
οργανισμούς. Τα έσοδα αυτά
εισπράττονται στο όνομα και για
λογαριασμό
της
Επιτροπής
Ανταγωνισμού και κατατίθενται σε
ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, τη
διαχείριση του οποίου έχει η
Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα
με τον Κανονισμό Λειτουργίας και
Διαχείρισης της. Το έσοδα αυτά δεν
μπορούν να υπερβαίνουν κατ’ έτος
το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του
«ελάχιστου ορίου εσόδων» της παρ.
1. Με απόφαση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού ρυθμίζονται θέματα
σχετικά με τη διαχείριση των πόρων
του προηγούμενου εδαφίου, την
παροχή αμοιβών σε τρίτους και
πρόσθετων αμοιβών στο προσωπικό
και τα μέλη της Επιτροπής
Ανταγωνισμού αποκλειστικά για την
εκτέλεση των σχετικών ερευνητικών
προγραμμάτων.
2. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει
υποχρέωση να τηρεί λογαριασμούς
και
αρχεία,
στα
οποία
συμπεριλαμβάνονται
τα
αποτελέσματα χρήσης και ο
ισολογισμός, σύμφωνα με τις
διατάξεις του δημοσίου λογιστικού
και όπως ειδικότερα ορίζεται στον
Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας
και Διαχείρισης. Ο έλεγχος των
οικονομικών στοιχείων και των
ετήσιων
λογαριασμών
και
οικονομικών καταστάσεων γίνεται
από δύο ορκωτούς λογιστές. Τα
στοιχεία αυτά και οι οικονομικές
καταστάσεις δημοσιεύονται στον
δικτυακό τόπο της Επιτροπής και
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και υποβάλλονται στον Πρόεδρο της
Βουλής μαζί με την ετήσια έκθεση
του
άρθρου
29
και
τον
προϋπολογισμό
του
επόμενου
έτους.
3. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού
υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ιδρυτικό
κεφάλαιο
που
δεν
καταβλήθηκε ή στο ποσό της αύξησης
του κεφαλαίου που δεν καλύφθηκε ή
στο υπερβάλλον ποσό του τέλους που
καλύφθηκε
από
εσφαλμένο
υπολογισμό.
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4. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού
διαθέτει ανεξαρτησία ως προς τον
τρόπο διάθεσης του χορηγούμενου
προϋπολογισμού της για τους
σκοπούς
εκπλήρωσης
των
καθηκόντων της, εντός του πλαισίου
του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
5. Αν από την οικονομική διαχείριση
της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο
τέλος κάθε οικονομικού έτους
προκύπτει
θετικό
οικονομικό
αποτέλεσμα (έσοδα – έξοδα) που
υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό της
προηγούμενης χρήσης, διατίθεται
έως το ογδόντα τοις εκατό (80%) του
θετικού
οικονομικού
αυτού
αποτελέσματος με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως
έσοδο
του
κρατικού
προϋπολογισμού.
6. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί
να προβαίνει σε σύναψη δημοσίων
συμβάσεων σύμφωνα με τον
Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας
και
Διαχείρισης
της,
συμπεριλαμβανομένης
και
της
αγοράς ή μίσθωσης ακινήτων. Το
τίμημα της αγοράς ή της μίσθωσης
ακινήτων καταβάλλεται από τους
πόρους
της
Επιτροπής
Ανταγωνισμού. Η μίσθωση ακινήτου
του πρώτου εδαφίου για τη στέγαση
των υπηρεσιών της Επιτροπής,
μπορεί να υπερβαίνει και τη
δωδεκαετία που προβλέπεται στο
άρθρο 4 του ν. 3130/2003 (Α΄76) με
δυνατότητα
για
περαιτέρω
διαδοχικές ανανεώσεις. Η Επιτροπή
Ανταγωνισμού δύναται να συνάπτει
συμβάσεις μακροχρόνιας μίσθωσης.
Η μίσθωση ακινήτου διενεργείται με
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό. Στη
διαδικασία μίσθωσης δικαιούνται να
υποβάλουν προσφορές οι κύριοι των
ακινήτων και οι κάτοχοι αυτών
δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής
μίσθωσης
(leasing),
εφόσον
προσκομίζουν έγγραφη συναίνεση
του κυρίου του ακινήτου. Ο κύριος
του ακινήτου συνυπογράφει τη
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σύμβαση μίσθωσης, διασφαλίζοντας
την ακώλυτη χρήση του μισθίου από
την Επιτροπή Ανταγωνισμού καθ`
όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, σε
περίπτωση δε καταγγελίας της
σύμβασης
χρηματοδοτικής
μίσθωσης,
υπεισέρχεται
ως
εκμισθωτής στη σύμβαση με την
Επιτροπή Ανταγωνισμού για την
υπόλοιπη διάρκεια αυτής, με τους
ίδιους όρους.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η
μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου
χωρίς δημοπρασία, διαζευκτικά,
εφόσον: α) το προς μίσθωση ακίνητο
είναι ιδιοκτησίας νομικού προσώπου
δημοσίου
δικαίου
(ν.π.δ.δ.),
οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης
α` ή β` βαθμού, δημόσιας
επιχείρησης
και
οργανισμού
(Δ.Ε.Κ.Ο.), ανώνυμης εταιρείας της
οποίας η πλειοψηφία των μετοχών
ανήκει στο δημόσιο ή κοινωφελούς
περιουσίας που εποπτεύεται από το
δημόσιο, ή β) πρόκειται για την
επέκταση
της
Επιτροπής
Ανταγωνισμού σε μη μισθωμένους
χώρους του ίδιου ή παρακείμενου
ακινήτου.
Σε περίπτωση που το ακίνητο το
οποίο πρόκειται να μισθώσει η
Επιτροπή Ανταγωνισμού χρειάζεται
επεμβάσεις,
προσθήκες
ή
βελτιώσεις, δύναται να προβαίνει σε
αυτές εξ ιδίων πόρων. Τα ποσά για
την εκπόνηση της μελέτης, την
έκδοση αδείας, την κατασκευή και
την παρακολούθηση εκτέλεσης των
εργασιών και την παραλαβή του
μισθίου, στον βαθμό που βαρύνουν
τον εκμισθωτή, μετά από κοινή
συμφωνία
των
μερών,
συμψηφίζονται με τα συμβατικώς
οριζόμενα μισθώματα ή άλλως
συνυπολογίζονται
κατά
τον
καθορισμό
του
ύψους
του
μισθώματος. Η μελέτη για τις
ανωτέρω εργασίες και η έκδοση της
απαιτούμενης άδειας μπορούν να
ανατεθούν, σύμφωνα με τις
διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων
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έργων, προμηθειών και υπηρεσιών,
σε μελετητικό γραφείο. Η διαδικασία
εκτέλεσης του έργου και ό,τι αυτή
απαιτεί, μπορεί να ανατεθεί, χωρίς
διαγωνισμό, σε μια από τις
υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα ή Ασφαλιστικού Ταμείου. Στην
τελευταία περίπτωση, η αρμόδια
υπηρεσία, η οποία επιλέγεται από
την
Επιτροπή
Ανταγωνισμού,
αναλαμβάνει την κατασκευή του
έργου με ανάθεση σε τρίτους, μετά
από
προηγούμενο
δημόσιο
διαγωνισμό, καθώς και την επίβλεψη
των βελτιωτικών εργασιών. Η
παραλαβή του μισθίου έτοιμου προς
χρήση, γίνεται από Επιτροπή, την
οποία συγκροτεί η Ολομέλεια της
Επιτροπής Ανταγωνισμού και στην
οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του
εκμισθωτή και της μισθώτριας.
7. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού
αποδίδει στους δικαιούχους ποσά
που έχουν καταβληθεί υπέρ της
αχρεωστήτως.
Σε
αυτά
συμπεριλαμβάνεται ιδίως το ποσό
της παρ. 1, που αντιστοιχεί στο
ιδρυτικό
κεφάλαιο
που
δεν
καταβλήθηκε ή στο ποσό της
αύξησης του κεφαλαίου που δεν
καλύφθηκε ή στο υπερβάλλον ποσό
του τέλους που καλύφθηκε από
εσφαλμένο υπολογισμό.
8. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί
να προβαίνει στη σύναψη σύμβασης
χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου
με εκμισθώτρια την ίδια. Για τη
σχετική διαδικασία ισχύουν κατ’
αναλογία τα προβλεπόμενα στα
εδάφια τέταρτο, πέμπτο και έκτο της
παρ. 6.
9. Με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων,
εγγραπτέα
στο
οικείο
κτηματολογικό
βιβλίο,
μεταβιβάζεται
στην
Επιτροπή
Ανταγωνισμού,
όπως
νόμιμα
εκπροσωπείται, η κυριότητα του
ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα,
επί των οδών Κότσικα 1Α και
Πατησίων 70, που έχει αγοραστεί
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από το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων έναντι τιμήματος που
καταβλήθηκε από τους πόρους της
Επιτροπής Ανταγωνισμού και στο
οποίο η τελευταία στεγάζει τις
υπηρεσίες της».
Άρθρο 17: Η παρ. 1 του άρθρου 22
του ν. 3959/2011 τροποποιείται,
προστίθενται παρ. 2, 3 και 4 και το
άρθρο 22 διαμορφώνεται ως
ακολούθως:
«Άρθρο 22
Διαδικασία
αξιολόγησης
της
Επιτροπής Ανταγωνισμού
(Άρθρο 5 της Οδηγίας-Πόροι και
λοιπές τροποποιήσεις)
1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού
υποχρεούται να κινεί ανά χρονικά
διαστήματα, τα οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνουν την τριετία, διαδικασία
αξιολόγησης της λειτουργίας της, της
αποτελεσματικότητας εφαρμογής
των διατάξεων του νόμου και του
ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των
συνθηκών
προστασίας
του
ελεύθερου
ανταγωνισμού
γενικότερα
από
ελεγκτές
αναγνωρισμένου
κύρους
και
αξιοπιστίας. Τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης αποστέλλονται χωρίς
υπαίτια βραδύτητα στην Επιτροπή
Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα
της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
2. Ύστερα από αιτιολογημένη
εισήγηση του Προέδρου της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία
λαμβάνει
υπόψη
τη
μελέτη
αξιολόγησης της παρ. 3, η Ολομέλεια
της Επιτροπής αποφασίζει τη
στοχοθεσία
της
Επιτροπής
Ανταγωνισμού για περίοδο που δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.
Η απόφαση στοχοθεσίας ορίζει
Κεντρικούς Δείκτες Αποδοτικότητας
(ΚΔΑ)
που
επιτρέπουν
την
αξιολόγηση του έργου της Επιτροπής
Ανταγωνισμού
με
βάση
αντικειμενικά ποσοτικά και ποιοτικά
κριτήρια. Η απόφαση στοχοθεσίας
δύναται να τροποποιηθεί από την

Άρθρο 22
Διαδικασία αξιολόγησης της Επιτροπής
Ανταγωνισμού
Η
Επιτροπή
Ανταγωνισμού
υποχρεούται να κινεί ανά χρονικά
διαστήματα, τα οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνουν την τετραετία, διαδικασία
αξιολόγησης της λειτουργίας της, της
αποτελεσματικότητας εφαρμογής των
διατάξεων του νόμου και του
ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των
συνθηκών προστασίας του ελεύθερου
ανταγωνισμού γενικότερα από ελεγκτές
αναγνωρισμένου
κύρους
και
αξιοπιστίας. Τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης αποστέλλονται χωρίς
υπαίτια βραδύτητα στην Επιτροπή
Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και
στον
Υπουργό
Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της
Επιτροπής Ανταγωνισμού.
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Ολομέλεια
της
Επιτροπής
Ανταγωνισμού, ύστερα από πρόταση
του Προέδρου της Επιτροπής.
3.
Συστήνεται
ομάδα
εμπειρογνωμόνων αναγνωρισμένου
κύρους και αξιοπιστίας για την
επεξεργασία των Κεντρικών Δεικτών
Αποδοτικότητας (ΚΔΑ). Η ομάδα
εμπειρογνωμόνων
συντάσσει τη
Μελέτη Αξιολόγησης της Επιτροπής,
σύμφωνα με τους Κεντρικούς Δείκτες
Αποδοτικότητας της απόφασης
στοχοθεσίας της παρ. 2, το αργότερο
κάθε δύο (2) έτη. Η ομάδα
εμπειρογνωμόνων παραδίδει τη
Μελέτη στον Πρόεδρο της Επιτροπής
Ανταγωνισμού και στον Πρόεδρο της
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
της Βουλής, σύμφωνα με τη
διαδικασία της παρ. 1. Η Μελέτη
Αξιολόγησης δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα
της
Επιτροπής
Ανταγωνισμού.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων συγκροτείται η ομάδα
εμπειρογνωμόνων της παρ. 3,
ύστερα από πρόταση του Προέδρου
της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Με
την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε
άλλο ζήτημα σχετικά με την αμοιβή
των εμπειρογνωμόνων και τις
συνεδριάσεις της ομάδας. Η ομάδα
εμπειρογνωμόνων αποτελείται από
πέντε (5) μέλη, εμπειρογνώμονες
διεθνούς κύρους σε θέματα
ανταγωνισμού, οι οποίοι επιλέγονται
ως εξής: ένας (1) από τη Γενική
Διεύθυνση
Ανταγωνισμού
της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένας (1) από
τον Επικεφαλής Οικονομολόγο για
θέματα
Ανταγωνισμού
της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία
θητεία έξι (6) ετών, ένας (1) από τον
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
για μία θητεία τεσσάρων (4) ετών,
ένας (1) από τον Υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και ένας (1) από τον
αρμόδιο υπουργό για τη Γενική
Γραμματεία
Δημοσιονομικής
Πολιτικής και τις υπαγόμενες σε
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αυτήν υπηρεσίες για μία θητεία δύο
(2) ετών. Ο συντονιστής της ομάδας
εμπειρογνωμόνων εκλέγεται από την
πλειοψηφία των μελών της ομάδας
για κάθε περίοδο αξιολόγησης. Η
ομάδα αποτελείται τουλάχιστον από
έναν καθηγητή πανεπιστημίου με
ειδίκευση στο δίκαιο ανταγωνισμού,
έναν καθηγητή πανεπιστημίου με
ειδίκευση
στα
βιομηχανικά
οικονομικά
και
οικονομικά
ανταγωνισμού και έναν καθηγητή
στατιστικής. Τα μέλη ΔΕΠ πρέπει να
είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή
το αντίστοιχο σε Πανεπιστήμια της
αλλοδαπής, εν ενεργεία ή μη.»

85

87

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς

Αντικείμενο
συναρμοδιότητας

Υπουργείο Οικονομικών
16
Υπουργείο Οικονομικών
17

32.

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος
πράξης

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας
33.

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

34.

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης;

35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου
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Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου; ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐
36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
37.

Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

39.

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Δ΄ : ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΡΟΣ Ε’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Επισπεύδον Υπουργείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΗΣΕΩΝ
Στοιχεία επικοινωνίας: Αντωναράκος Δημήτρης, e-mail : antwnarakos@gge.gr, Π. Γεωργοπούλου
e-mail: georgopoulou@gge.gr
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
22

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ23
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ24
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ25
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ26
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ27

X

22

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

23

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

24

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

25

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

26

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

27

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
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Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Το άρθρο 18 αποσκοπεί στη διευκόλυνση καθώς και τη διαρκή και απρόσκοπτη
διάθεση αγαθών προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες περιοχών της
Επικράτειας με μόνιμο πληθυσμό κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων,
σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευμένη απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής, με σκοπό την ικανοποίηση των καθημερινών τοπικών καταναλωτικών
αναγκών. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα πρόσθετο κίνητρο για τα τοπικά εμπορικά
καταστήματα, που κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στην κατηγορία των
παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄251), τα οποία κατά το μεγαλύτερο
ποσοστό τους, αφορούν μικρές, πολύ μικρές, ατομικής και οικογενειακής
ιδιοκτησίας, τοπικές επιχειρήσεις, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν
προαιρετικά και απρόσκοπτα οποιαδήποτε Κυριακή του έτους, με στόχο τη
διατήρηση και ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης τους με την τοπική καταναλωτική
κοινωνία, την κάλυψη των τοπικών αναγκών καθώς και την ενίσχυση της
προσδοκίας κερδοφορίας, προς όφελος της βιωσιμότητάς τους.
Το άρθρο 19 ρυθμίζει τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών της παρ. 9 του άρθρου
2 του ν. 4497/2017 (λαϊκές αγορές), παρέχοντας τη δυνατότητα στον αρμόδιο φορέα
να καθορίζει με απόφασή του τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας των λαϊκών
αγορών, με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του καταναλωτικού κοινού, ως
προς την προμήθεια των αγροτοδιατροφικών προϊόντων που διατίθενται στις λαϊκές
αγορές, με βάση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις συνήθειες του
καταναλωτικού κοινού κάθε περιοχής.
Με το άρθρο 20 παρατείνεται το χρονικό όριο χρήσεως της εξουσιοδότησηςπλαισίου που παρέχει η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34) για µία
πενταετία, έως την 31.12.2025. Με την εν λόγω ρύθμιση προβλέπεται η έκδοση
εθνικών κανονιστικών πράξεων, οι οποίες περιβάλλονται τον τύπο είτε προεδρικού
διατάγματος ή υπουργικής απόφασης, είτε άλλο τύπο, διάφορο των προηγούμενων,
για την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Στο μέτρο που το άρθρο 3 του ν.
1338/1983 προβλέπει τη σύμπραξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού για την έκδοση των προαναφερόμενων εθνικών
κανονιστικών πράξεων, η εν λόγω χρονική παράταση δίδεται προκειμένου να µην
παρατηρηθεί κενό νόµου.
Με το άρθρο 21 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων να
καθορίζει την αρμόδια αρχή, η οποία επαληθεύει τη γνησιότητα κάθε τελεσίδικης
απόφασης του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ που καθορίζει το ποσό των
εξόδων και προσδίδει τον εκτελεστήριο τύπο σε αυτή, χωρίς άλλη διαδικασία,
προκειμένου να καταστεί δυνατή για την Ελλάδα η εφαρμογή της διάταξης του
άρθρου 110 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ειδικότερα η παρ. 2 αυτού.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Αναφορικά με το άρθρο 18, μέχρι σήμερα δεν υφίσταται ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας
σε όλη την Επικράτεια για τα εμπορικά καταστήματα των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2
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του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) στις περιοχές με μόνιμο πληθυσμό κάτω των πέντε
χιλιάδων (5.000) κατοίκων. Αντίθετα, για την ικανοποίηση του ίδιου σκοπού με
αυτόν της προτεινόμενης διάταξης, απαιτούνται διαδικασίες επιπρόσθετων
διοικητικών αποφάσεων και κανονιστικών πράξεων σε επίπεδο αρμοδιότητας
τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφέρειας.
Αναφορικά με το άρθρο 19 μέχρι σήμερα οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα
μέχρι Σάββατο. Ωστόσο, το πλαίσιο αυτό πολλές φορές δεν ανταποκρίνεται στις
ανάγκες της εκάστοτε περιοχής και ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές που
παράγουν αγροτικά προϊόντα.
Αναφορικά με το άρθρο 20, χωρίς την παράταση ισχύος της διάταξης αυτής, δεν
είναι δυνατή η έκδοση εθνικών κανονιστικών πράξεων για την ενσωμάτωση και
εφαρμογή ενωσιακών πράξεων στην ελληνική έννομη τάξη.
Αναφορικά με το άρθρο 21 το πρόβλημα που έχει ανακύψει είναι ότι χωρίς τον
καθορισμό της αρμόδιας αρχής, η οποία θα επαληθεύει τη γνησιότητα κάθε
τελεσίδικης απόφασης του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ που καθορίζει
τα δικαστικά έξοδα και προσδίδει τον εκτελεστήριο τύπο σε αυτή, δεν μπορεί να
ξεκινήσει η διαδικασία της εκτέλεσης της απόφασης αυτής στη χώρα μας, σύμφωνα
με τους κανόνες του ΚΠολΔ. Πιο συγκεκριμένα, ο νικήσας διάδικος σε υποθέσεις
αντιδικίας σχετικά με κατατεθέν ή καταχωρισθέν σήμα της ΕΕ, που εξετάζονται από
το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ, δεν έχει τη δυνατότητα να στραφεί κατά
του ηττηθέντος διαδίκου και να απαιτήσει από αυτόν την απόδοση των εξόδων που
καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση, εφόσον βέβαια η εκτέλεση λαμβάνει χώρα
στην Ελλάδα.
3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 18 αφορά στις δημοτικές κοινότητες με μόνιμο
πληθυσμό κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία
δημοσιευμένη απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καθώς και τα τοπικά
εμπορικά καταστήματα, που κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στην
κατηγορία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), τα οποία κατά
το μεγαλύτερο ποσοστό τους, αφορούν μικρές, πολύ μικρές, ατομικής και
οικογενειακής ιδιοκτησίας, τοπικές επιχειρήσεις.
Η ρύθμιση του άρθρου 19 αφορά όλους τους δήμους και τις Περιφέρειες Αθηνών
και Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι είναι οι αρμόδιοι φορείς λειτουργίας των
λαϊκών αγορών, καθώς και όλο το καταναλωτικό κοινό της χώρας που επισκέπτεται
τις λαϊκές αγορές.
Η ρύθμιση του άρθρου 20 αφορά το κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο, στις
αρμοδιότητες του οποίου εντάσσονται οι προς ενσωμάτωση και εφαρμογή
ενωσιακοί κανόνες και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η ρύθμιση του άρθρου 21 αφορά επιχειρήσεις ατομικές ή νομικά πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ,
ΙΚΕ, ΑΕ κ.λ.π.), οι οποίες έχουν καταθέσει ή καταχωρίσει σήμα της ΕΕ και
ενεπλάκησαν σε διαδικασία ανακοπής, έκπτωσης, ακυρότητας ή προσφυγής
ενώπιον του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης
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4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ Χ ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
άρθρο 16 του ν. 4177/2013 (A΄ 173)
άρθρο 30 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171)

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
Άρθρο 18: Το ζήτημα της προαιρετικής λειτουργίας των
καταστημάτων τις Κυριακές, ρυθμίζεται με διάταξη
νόμου, με αποτέλεσμα να απαιτείται τροποποίηση της εν
λόγω διάταξης.
i) με αλλαγή προεδρικού
Άρθρο 19: Το ζήτημα της λειτουργίας των λαϊκών αγορών
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης ρυθμίζεται με διάταξη νόμου, με αποτέλεσμα να
απαιτείται τροποποίηση της εν λόγω διάταξης.
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
Άρθρο 20: Το ζήτημα ρυθμίζεται με διάταξη νόμου, με
αποτέλεσμα να απαιτείται παράταση της εν λόγω
διάταξης.
Άρθρο 21: Δεν υπάρχει διάταξη που να ρυθμίζει το θέμα.
Η διοικητική πρακτική για το ζήτημα των άρθρων 18 και
19 δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου, αλλά
φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και Περιφερειών. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα τη διαφορετική αντιμετώπιση των εν
ii) με αλλαγή διοικητικής
λόγω θεμάτων ανά περιοχή.
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης Το περιεχόμενο του άρθρου 20 δεν είναι θέμα ερμηνείας
της δυνατότητας νέας υφιστάμενου νόμου, αλλά ούτε αλλαγής διοικητικής
ερμηνευτικής
πρακτικής.
προσέγγισης της
Το περιεχόμενο του άρθρου 21 δεν είναι θέμα ερμηνείας
υφιστάμενης
υφιστάμενου νόμου, αλλά ούτε αλλαγής διοικητικής
νομοθεσίας;
πρακτικής.
Πρόκειται
για
εκτέλεση
πράξεων
(αποφάσεων) Οργανισμού της ΕΕ και θα πρέπει να
ορισθεί η αρχή, δυνάμει εξουσιοδοτικής διάταξης, για να
προσδώσει τον εκτελεστήριο τύπο στις ως άνω πράξεις.
Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου στην περίπτωση των
άρθρων 18 και 19 εκτιμάται ως προσφορότερο μέσο για
την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, τηρουμένων
των αρχών της αποδοτικότητας, αναλογικότητας και
iii) με διάθεση
χρηστής διοίκησης.
περισσότερων
ανθρώπινων και
Το ζήτημα του άρθρου 20 δεν είναι θέμα πόρων.
υλικών πόρων;
Επιβάλλεται να παραταθεί η ισχύς διάταξης.
Το ζήτημα του άρθρου 21 δεν είναι θέμα πόρων.
Επιβάλλεται να καθορισθεί η διοικητική αρχή, βάσει
εξουσιοδοτικής ρύθμισης.
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Συναφείς πρακτικές
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές; ΝΑΙ  ΟΧΙ Χ
6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
i) σε άλλη/ες χώρα/ες
της Ε.Ε. ή του
ΟΟΣΑ:
ii) σε όργανα της Ε.Ε.:

iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

7.

8.

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


























Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

Άρθρο 18: Η απρόσκοπτη διάθεση αγαθών
προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες
καθώς και η ικανοποίηση των καθημερινών
τοπικών καταναλωτικών αναγκών σε περιοχές
της Επικράτειας με μόνιμο πληθυσμό κάτω των
πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων.
Άρθρο 19: Η δυνατότητα λειτουργίας λαϊκών
αγορών και τις Κυριακές.
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ii) μακροπρόθεσμοι:

9.

Άρθρο 20: Η έκδοση εθνικών κανονιστικών
πράξεων για την ενσωμάτωση και εφαρμογή
ενωσιακών πράξεων στην ελληνική έννομη
τάξη.
Άρθρο 21: Εκτέλεση των αποφάσεων
καταλογισμού εξόδων σε διαδικασίες
ανακοπής,
έκπτωσης,
ακυρότητας
ή
προσφυγής του Γραφείου Διανοητικής
Ιδιοκτησίας της ΕΕ, εναντίον φυσικών
προσώπων που κατοικούν στην Ελληνική
Επικράτεια ή επιχειρήσεων με έδρα στην
Ελλάδα.
Άρθρο 18:
- Η αποτελεσματική εφαρμογή ενός ενιαίου
θεσμικού πλαισίου προαιρετικής λειτουργίας
συγκεκριμένων
κατηγοριών
εμπορικών
καταστημάτων, κατά τις Κυριακές του έτους σε
όλη την επικράτεια, σε συνάρτηση με
δεδομένα πληθυσμιακά στοιχεία.
- Η απλοποίηση των διαδικασιών και των
κανόνων
λειτουργίας
των
εμπορικών
καταστημάτων.
- Η δημιουργία προτύπων καλών εμπορικών
πρακτικών, οι οποίες θα ενισχύσουν τη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Άρθρο 19: Ενίσχυση λειτουργίας της
εσωτερικής αγοράς, της ανάπτυξης της
παραγωγικής βάσης της χώρας και της
διάθεσης των τοπικών προϊόντων στους
καταναλωτές.
Άρθρο 20: Η έκδοση εθνικών κανονιστικών
πράξεων για την ενσωμάτωση και εφαρμογή
ενωσιακών πράξεων στην ελληνική έννομη
τάξη.
Άρθρο 21: Εμπέδωση αισθήματος δικαίου και
άρση εμποδίων εντός της Ενιαίας Αγοράς προς
εκτέλεση αποφάσεων Οργανισμών της ΕΕ με
χρηματικό αντικείμενο.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης28

 Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα:

28

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).

δεδομένων

του

ΟΟΣΑ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Δείκτης παγκόσμιας
ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως %
ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεων που
ανοίγουν ανά κλάδο και
περιφέρεια και αντίστοιχος
αριθμός απασχολουμένων σε
αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων που
κλείνουν ανά κλάδο και
περιφέρεια και αντίστοιχος
αριθμός απασχολουμένων σε
αυτές
Διοικητικό κόστος σύστασης
επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης
επιχειρήσεων

Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

0

15-20/έτος

29

Εκτέλεση αποφάσεων καταλογισμού
εξόδων του Γραφείου Διανοητικής
Ιδιοκτησίας της ΕΕ στην Ελλάδα που
αφορούν αιτήσεις ή καταχωρήσεις
σημάτων της ΕΕ. *

0

0

0

0

0

Ψηφιακή διακυβέρνηση

29

Ελλείψει νομοθετικής ρύθμισης δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα εκτέλεση αποφάσεων καταλογισμού εξόδων αποφάσεων του
Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ στην Ελλάδα. Με βάση στοιχεία του 2019 από την ιστοσελίδα του Γραφείου
Διανοητικής
Ιδιοκτησίας
της
ΕΕ
:
(https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/statistics_per_country),
κατατίθενται
1200 αιτήσεις σημάτων της ΕΕ από Έλληνες (απευθείας ή μέσω του Διεθνούς Γραφείου Σημάτων) σε σύνολο 145.000
ετησίως, δηλ. οι αιτήσεις από Έλληνες είναι το 0,82% του συνόλου των αιτήσεων.
Υποβλήθηκαν εντός του 2019 περίπου 2000 ένδικα μέσα (ανακοπές & διαγραφές) + 2000 περίπου προσφυγές που αφορούν
αποφάσεις με αντίδικα μέρη (inter partes). Με βάση το ως άνω ποσοστό, τα ένδικα και οι προσφυγές που αφορούν αιτήσεις
σημάτων της ΕΕ που κατατίθενται από Έλληνες είναι περίπου 33. Για να υπολογίσουμε τον αριθμό των αποφάσεων
καταλογισμού δικαστικών εξόδων στην Ελλάδα, πρέπει να αφαιρέσουμε τις μισές περιπτώσεις με το σκεπτικό ότι η
πιθανότητα νίκης/ήττας είναι 50%. Μία χονδρική εκτίμηση είναι ότι μετά την εισαγωγή της νομοθετικής ρύθμισης θα
κατατίθενται 15-20 περιπτώσεις εκτέλεσης αποφάσεων καταλογισμού δικαστικών εξόδων στην Ελλάδα κατ’ έτος.
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10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης: ΑΜΕΣΗ
 ή/και ΕΜΜΕΣΗ 

i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος; ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Εξηγήστε:
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Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
18

19

20

21

Στόχος
Η προτεινόμενη διάταξη ορίζει ότι σε δημοτικές κοινότητες
με μόνιμο πληθυσμό κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000)
κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας
κατά τις Κυριακές, στις οικονομικές οντότητες των μικρών
τοπικών εμπορικών καταστημάτων των παρ. 2 και 3 του
άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄251), να ασκούν απρόσκοπτα
τη δραστηριότητά τους με σκοπό τη διευκόλυνση της
διάθεσης αγαθών προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες,
καθώς και την ικανοποιητική κάλυψη των καθημερινών
καταναλωτικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο.
Η προτεινόμενη διάταξη διευρύνει σε εβδομαδιαία βάση τη
λειτουργία των λαϊκών αγορών, ενισχύει την εμπορική
δραστηριότητα των μικρών παραγωγών και προωθεί την
κατανάλωση των ελληνικών προϊόντων, βασιζόμενη στις
τοπικές ανάγκες.
Παρατείνεται το χρονικό όριο χρήσεως της εξουσιοδότησηςπλαισίου της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34)
για µία πενταετία, έως την 31.12.2025. Με την εν λόγω
ρύθμιση προβλέπεται η έκδοση εθνικών κανονιστικών
πράξεων, οι οποίες περιβάλλονται τον τύπο είτε προεδρικού
διατάγµατος ή υπουργικής απόφασης, είτε άλλο τύπο,
διάφορο των προηγούµενων, για τη συµµόρφωση και
εφαρµογή των ενωσιακών πράξεων (οδηγιών, αποφάσεων,
κανονισµών κ.λπ.). Στο µέτρο που το άρθρο 3 του ν.
1338/1983 προβλέπει τη σύµπραξη του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του καθ’ ύλην αρµόδιου
Υπουργού για την έκδοση των προαναφερόµενων εθνικών
κανονιστικών πράξεων, η εν λόγω χρονική παράταση δίδεται
προκειµένου να µην παρατηρηθεί κενό νόµου.
Η προτεινόμενη διάταξη θεσπίζει εξουσιοδότηση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον καθορισμό της
αρμόδιας αρχής η οποία θα επαληθεύει τη γνησιότητα κάθε
τελεσίδικης απόφασης του Γραφείου Διανοητικής
Ιδιοκτησίας της ΕΕ που καθορίζει τα δικαστικά έξοδα και θα
προσδίδει τον εκτελεστήριο τύπο σε αυτή, ώστε να ξεκινήσει
η εκτέλεση της εν λόγω απόφασης κατά του ηττηθέντος
διαδίκου στη χώρα μας.
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Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης
ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙ
Α
ΔΙΟΙΚΗΣ
Η,
ΔΙΑΦΑΝ
ΕΙΑ
Αύξηση εσόδων

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ
ΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙ
Α&
ΚΟΙΝΩΝΙ
ΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ
ΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛ
ΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ

Χ

Μείωση
δαπανών
ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Χ

Χ

Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικό
τητα

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣ
ΗΣ

ΕΜΜΕ
ΣΑ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη
μεταχείριση
πολιτών
Αυξημένη
αξιοπιστία /
διαφάνεια
θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση
κινδύνων

Χ

Χ
Χ

Άλλο
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Η διάταξη του άρθρου 18 ενισχύει τη σχέση εμπιστοσύνης των περιορισμένων πληθυσμιακά τοπικών κοινωνιών
με τα τοπικά εμπορικά καταστήματα που ανήκουν στη χαμηλότερη κατηγορία οικονομικών οντοτήτων, προς
όφελος της διευκόλυνσης και της ικανοποίησης των καταναλωτικών αναγκών αυτών και των επισκεπτών τους.
Ταυτόχρονα παρέχει προαιρετικά στα ανωτέρω καταστήματα ευελιξία λειτουργίας προς όφελος της
βιωσιμότητάς τους.
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Η διάταξη του άρθρου 19 ανακατανέμει την ημερολογιακή δραστηριότητα λειτουργίας των λαϊκών αγορών σε
εβδομαδιαίο πλαίσιο, λαμβάνοντας έτσι υπόψη τις τοπικές ανάγκες, ενισχύοντας την εμπορική δραστηριότητα
των μικρών παραγωγών και προωθώντας την κατανάλωση των ελληνικών προϊόντων.
Η διάταξη του άρθρου 21 συμβάλλει στην εφαρμογή των αποφάσεων του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας
της ΕΕ που καθορίζουν τα δικαστικά έξοδα ώστε ο υπέρ ου διάδικος να μπορεί να εκτελέσει τον τίτλο.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης
ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙ
Α
ΔΙΟΙΚΗΣ
Η,
ΔΙΑΦΑΝΕ
ΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ
ΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚ
ΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ
ΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛ
ΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ

Σχεδιασμός
/
προετοιμασ
ία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓ
ΗΣ ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣ
ΗΣ

Προσλήψει
ς/
κινητικότητ
α
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομέν
ων
Άλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ
Α&
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
Διαχείριση
αλλαγών
κατά την
εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

X

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
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Η ρύθμιση του άρθρου 18 δεν απαιτεί κανένα οικονομικό, λειτουργικό και διοικητικό κόστος. Επιπρόσθετα
δεν απαιτείται καμία άλλη προετοιμασία για την έναρξη ισχύος της ρύθμισης.
Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 19 ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον κόστος όσον αφορά στην παροχή
υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών την Κυριακή, όπως είναι η καθαριότητα και
η ασφάλεια. Επιπρόσθετα, δεν απαιτείται καμία άλλη προετοιμασία για την έναρξη ισχύος της ρύθμισης.
Δεν απαιτείται προετοιμασία για την έναρξη εφαρμογής της ρύθμισης του άρθρου 21 και δεν προκαλείται
κόστος για τη διαχείριση αυτής. Η επαλήθευση της γνησιότητας των αποφάσεων του Γραφείου Διανοητικής
Ιδιοκτησίας της ΕΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί με ευχέρεια από την αρμόδια εθνική αρχή που θα ορισθεί
βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης, καθώς οι ως άνω αποφάσεις ευχερώς αντλούνται από την επίσημη
ιστοσελίδα του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (www.euipo.europa.eu), στην οποία είναι
αρχειοθετημένες στη μερίδα εκάστου σήματος της ΕΕ.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης
ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙ
Α
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
,
ΔΙΑΦΑΝΕ
ΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙ
ΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν
ΚΙΝΔΥΝ
ΟΙ
ΡΥΘΜΙΣ
ΗΣ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜ
ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚ
ΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Χ

Χ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ
Ο
ΠΕΡΙΒΑΛΛ
ΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ

Αναγνώριση
/
εντοπισμός
κινδύνου
Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής
/
αντιστάθμισ
ης κινδύνων
Άλλο
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν

Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
κατά την
υλοποίηση
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της
ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιώ
ν
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Η εφαρμογή του άρθρου 18 δύναται να αναδείξει πρότυπα καλών εμπορικών πρακτικών της εσωτερικής
αγοράς σε τοπικό επίπεδο, σε περιοχές πληθυσμού κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων. Δεν
διαπιστώνεται ορατός κίνδυνος.
Η εφαρμογή του άρθρου 19 δύναται να αναδείξει πρότυπα καλών εμπορικών πρακτικών της εσωτερικής
αγοράς σε τοπικό επίπεδο. Δεν διαπιστώνεται ορατός κίνδυνος.
Δεν είναι ορατός κάποιος κίνδυνος από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 20 και 21.
Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
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Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Στo άρθρο 16 του ν. 4177/2013 (A΄ Άρθρο 16
173) προστίθεται παρ. 2Α και το Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές
άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 16
Λειτουργία
Κυριακές

καταστημάτων

1.
Επιτρέπεται
προαιρετικά
η
λειτουργία
των
εμπορικών
τις καταστημάτων τις εξής Κυριακές:

1. Επιτρέπεται προαιρετικά η
λειτουργία
των
εμπορικών
καταστημάτων τις εξής Κυριακές:

α) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη
εκάστης τακτικής εκπτωτικής περιόδου
της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του
παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που η
πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη
αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την
επόμενη Κυριακή.

α) Την πρώτη Κυριακή κατά την
έναρξη εκάστης τακτικής εκπτωτικής
περιόδου της παρ. 1 του άρθρου 15
του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση β) Τις δύο (2) Κυριακές πριν από την
που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με ημέρα των Χριστουγέννων.
επίσημη αργία, η δυνατότητα γ) Την Κυριακή των Βαΐων.
μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.
δ) Την τελευταία Κυριακή κάθε έτους.
β) Τις δύο (2) Κυριακές πριν από την ε) Δύο Κυριακές κατά τη διάρκεια των
ημέρα των Χριστουγέννων.
ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, που
γ) Την Κυριακή των Βαΐων.

καθορίζονται με απόφαση του οικείου
δ) Την τελευταία Κυριακή κάθε Αντιπεριφερειάρχη σύμφωνα με την
έτους.
περίπτωση β` της παραγράφου 1 του
ε) Δύο Κυριακές κατά τη διάρκεια άρθρου 15 του παρόντος. Στις
των
ενδιάμεσων
εκπτωτικών περιφερειακές ενότητες στις οποίες η
περιόδων, που καθορίζονται με ως άνω απόφαση δεν έχει εκδοθεί,
η
λειτουργία
των
απόφαση
του
οικείου επιτρέπεται
Αντιπεριφερειάρχη σύμφωνα με την εμπορικών καταστημάτων την πρώτη
περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κυριακή του Μαΐου και την πρώτη
παρόντος.
Στις
περιφερειακές Κυριακή του Νοεμβρίου. Σε περίπτωση
ενότητες στις οποίες η ως άνω που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με
αργία,
η
δυνατότητα
απόφαση δεν έχει εκδοθεί, επίσημη
επιτρέπεται η λειτουργία των μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.
εμπορικών καταστημάτων την
πρώτη Κυριακή του Μαΐου και την
πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου. Σε
περίπτωση που η πρώτη Κυριακή
συμπίπτει με επίσημη αργία, η

1Α.
Επιπλέον,
επιτρέπεται
η
προαιρετική λειτουργία εμπορικών
καταστημάτων τις Κυριακές την
περίοδο από το μήνα Μάιο έως και το
μήνα Οκτώβριο, εκτός από τη δεύτερη
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δυνατότητα
μετατίθεται
επόμενη Κυριακή.

την Κυριακή του μήνα Αυγούστου, στις εξής
περιοχές:

1Α. Επιπλέον, επιτρέπεται η
προαιρετική λειτουργία εμπορικών
καταστημάτων τις Κυριακές την
περίοδο από τον μήνα Μάιο έως και
τον μήνα Οκτώβριο, εκτός από τη
δεύτερη
Κυριακή
του
μήνα
Αυγούστου, στις εξής περιοχές:
α) Στον Δήμο Αθηναίων, και
β) σε περιοχές του Δήμου Πειραιά,
της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου
Τομέα Αθηνών, του ιστορικού
κέντρου
Θεσσαλονίκης,
όπως
ορίζεται στην υπουργική απόφαση
3046/51009/1994 (Β΄ 833), καθώς
και στην περιοχή γύρω από τον
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και στο
Επιχειρηματικό Πάρκο Γιαλού- Άγιος
Δημήτριος - Πύργος στον Δήμο
Σπάτων της Περιφέρειας Αττικής,
όπως οριοθετείται στην απόφαση
ΠΕΧΩ
οικ.
1516/Φεντ.
επεκτ./05/09.03.2005 (Δ΄ 319).

α) Στο Δήμο Αθηναίων και
β) σε περιοχές του Δήμου Πειραιά, της
Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα
Αθηνών, του ιστορικού κέντρου
Θεσσαλονίκης, όπως ορίζεται στην
υπουργική απόφαση 3046/51009/1994
(Β` 833), καθώς και στην περιοχή γύρω
από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και
στο Επιχειρηματικό Πάρκο ΓιαλούΆγιος Δημήτριος -Πύργος στον Δήμο
Σπάτων της Περιφέρειας Αττικής, όπως
οριοθετείται στην απόφαση ΠΕΧΩ οικ.
1516/Φεντ. επεκτ./05/09.03.2005 (Δ`
319).
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζονται τα
συγκεκριμένα όρια των περιοχών της
περίπτωσης β` λαμβανομένης υπόψη
της εμπορικής δραστηριότητας της
κάθε περιοχής.

Σε περίπτωση που η δεύτερη Κυριακή
του Αυγούστου συμπίπτει με επίσημη
Με απόφαση του Υπουργού αργία, η εξαίρεση του πρώτου εδαφίου
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων μετατίθεται
την
προηγούμενη
ορίζονται τα συγκεκριμένα όρια των Κυριακή.»
περιοχών της περ. β’, λαμβανομένης 2. Με αιτιολογημένη απόφαση του
υπόψη
της
εμπορικής κατά
τόπον
αρμόδιου
δραστηριότητας της κάθε περιοχής. Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται
Σε περίπτωση που η δεύτερη
Κυριακή του Αυγούστου συμπίπτει
με επίσημη αργία, η εξαίρεση του
πρώτου εδαφίου μετατίθεται την
προηγούμενη Κυριακή.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση του
κατά
τόπον
αρμόδιου
Αντιπεριφερειάρχη,
η
οποία
εκδίδεται μετά από διαβούλευση με
τοπικούς και συλλογικούς φορείς
και ισχύει από το επόμενο έτος από
τη δημοσίευσή της, ορίζονται με
σαφή τρόπο οι περιοχές, στις οποίες
επιτρέπεται
προαιρετικά
η

μετά από διαβούλευση με τοπικούς και
συλλογικούς φορείς και ισχύει από το
επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της,
ορίζονται με σαφή τρόπο οι περιοχές,
στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η
λειτουργία
των
εμπορικών
καταστημάτων και άλλες Κυριακές,
πλην
των
αναφερομένων
στις
παραγράφου 1 και 1Α, λαμβανομένων
υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων
που σχετίζονται με την οικονομική
δραστηριότητα της περιοχής. Η
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
δύναται να αναθεωρείται ετησίως κατά
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λειτουργία
των
εμπορικών
καταστημάτων και άλλες Κυριακές,
πλην των αναφερομένων στις παρ. 1
και 1Α, λαμβανομένων υπόψη των
τοπικών
ιδιαιτεροτήτων
που
σχετίζονται με την οικονομική
δραστηριότητα της περιοχής. Η
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
δύναται να αναθεωρείται ετησίως
κατά τον μήνα Δεκέμβριο και ισχύει
για το επόμενο έτος από τη
δημοσίευσή της. Σε περίπτωση μη
έκδοσης απόφασης διατηρείται σε
ισχύ η προηγούμενη ρύθμιση μέχρι
την αντικατάστασή της από νεότερη.
2Α. Επιτρέπεται προαιρετικά τις
Κυριακές, καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους, η λειτουργία των τοπικών
εμπορικών καταστημάτων, που
κατατάσσονται με βάση το μέγεθός
τους στην κατηγορία των παρ. 2 και
3 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014
(Α΄251), σε δημοτικές κοινότητες με
μόνιμο πληθυσμό κάτω των πέντε
χιλιάδων
(5.000)
κατοίκων,
σύμφωνα με την τελευταία
δημοσιευμένη
απογραφή
της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

το μήνα Δεκέμβριο και ισχύει για το
επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της.
Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης
διατηρείται σε ισχύ η προηγούμενη
ρύθμιση μέχρι την αντικατάστασή της
από νεότερη.
3. α. Με την επιφύλαξη των ειδικώς
οριζομένων για τα καταστήματα που
αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν.
1892/1990 (Α 101) και στο άρθρο 14
του ν. 2194/1994 (Α`34), κατά τη
λειτουργία
των
εμπορικών
καταστημάτων τις Κυριακές, σύμφωνα
με τις παραγράφους 1 και 2 του
παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται το
πλαίσιο του ωραρίου του άρθρου 23
του ν. 2224/1994, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν.
3377/2005 (Α` 202).
β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 23 του ν. 2224/1994, όπως
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12
του ν. 3377/2005, αντικαθίσταται ως
εξής:

«Το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου
καθορίζεται για τις καθημερινές ημέρες
μέχρι την 21:00 ώρα, το Σάββατο μέχρι
την 20:00 ώρα και την Κυριακή από ώρα
3. α. Με την επιφύλαξη των ειδικώς 11:00 έως ώρα 20:00.»
οριζομένων για τα καταστήματα που 4. α) Επιτρέπεται η απασχόληση των
αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. εργαζομένων
σε
εμπορικά
1892/1990 (Α΄ 101) και στο άρθρο 14 καταστήματα
που
λειτουργούν
του ν. 2194/1994 (Α`34), κατά τη σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η
λειτουργία
των
εμπορικών απασχόληση των εργαζομένων στις
καταστημάτων
τις
Κυριακές, περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και
σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 2Α του αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές
παρόντος, εφαρμόζεται το πλαίσιο διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
του ωραρίου του άρθρου 23 του ν. που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για
2224/1994,
όπως
αυτό εργασία κατά τις Κυριακές.
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12
Στους
εργαζόμενους
που
θα
του ν. 3377/2005 (Α` 202).
απασχοληθούν κατά τις Κυριακές της
β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του περίπτωσης α` της παραγράφου 1
άρθρου 23 του ν. 2224/1994, όπως δύναται
να
χορηγηθεί
η
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο αναπληρωματική
ανάπαυση
σε
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12 του ν. 3377/2005, αντικαθίσταται εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που
ως εξής:
προηγείται των Κυριακών αυτών.
«Το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου
καθορίζεται για τις καθημερινές
ημέρες μέχρι την 21:00 ώρα, το
Σάββατο μέχρι την 20:00 ώρα και την
Κυριακή από ώρα 11:00 έως ώρα
20:00.»
4. α) Επιτρέπεται η απασχόληση των
εργαζομένων
σε
εμπορικά
καταστήματα που λειτουργούν
σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η
απασχόληση των εργαζομένων στις
περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και
αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για
εργασία κατά τις Κυριακές.
Στους εργαζόμενους που θα
απασχοληθούν κατά τις Κυριακές
της περ. α` της παρ. 1 δύναται να
χορηγηθεί
η
αναπληρωματική
ανάπαυση σε εργάσιμη ημέρα της
εβδομάδας που προηγείται των
Κυριακών αυτών.

β) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από
την ψήφιση της από την Βουλή των
Ελλήνων.
5. Με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που
εκδίδεται μετά από διαβούλευση με
τοπικούς και συλλογικούς φορείς
ορίζονται τρεις (3) τουριστικές
περιοχές, όπου επιτρέπεται πιλοτικά
για ένα (1) έτος η προαιρετική
λειτουργία
των
εμπορικών
καταστημάτων και τις υπόλοιπες
Κυριακές, πέραν των αναφερομένων
στην παράγραφο 1 του παρόντος χωρίς
τη συνδρομή των προϋποθέσεων που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του
παρόντος και χωρίς να απαιτείται
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη. Με
όμοια απόφαση μπορεί να ορίζεται ο
φορέας παρακολούθησης της δράσης
για
την
εξαγωγή
συγκριτικών
συμπερασμάτων και κάθε άλλη
λεπτομέρεια.

β) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από
την ψήφιση της από την Βουλή των
Ελλήνων.
5. Με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων που
εκδίδεται μετά από διαβούλευση με
τοπικούς και συλλογικούς φορείς
ορίζονται τρεις (3) τουριστικές
περιοχές, όπου επιτρέπεται πιλοτικά
για ένα (1) έτος η προαιρετική
λειτουργία
των
εμπορικών
καταστημάτων και τις υπόλοιπες
Κυριακές, πέραν των αναφερομένων
στην παρ. 1 χωρίς τη συνδρομή των
προϋποθέσεων που αναφέρονται
στις παρ. 2 και 2Α και χωρίς να
απαιτείται
απόφαση
του
Αντιπεριφερειάρχη.
Με
όμοια
απόφαση μπορεί να ορίζεται ο
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φορέας
παρακολούθησης
της
δράσης
για
την
εξαγωγή
συγκριτικών συμπερασμάτων και
κάθε άλλη λεπτομέρεια.»
Άρθρο 19: Τροποποιείται η παρ. 1
του άρθρου 30 του ν. 4497/2017
(Α΄171), το οποίο διαμορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 30
Ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών
– Αναλογία διατιθέμενων προϊόντων
ανά είδος
1. Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν έως
έξι (6) ημέρες την εβδομάδα εκτός
των επίσημων εθνικών ή τοπικών
αργιών. Οι ημέρες και το ωράριο
λειτουργίας
καθορίζονται
με
αποφάσεις του φορέα λειτουργίας
που
δημοσιοποιούνται
και
αναρτώνται στο διαδικτυακό του
τόπο. Σε περίπτωση που η ημέρα
λειτουργίας μίας λαϊκής αγοράς
είναι εθνική ή τοπική αργία, μπορεί
να μεταφερθεί έκτακτα η ημέρα
λειτουργίας της με τη σύμφωνη
γνώμη της οικείας επιτροπής λαϊκών
αγορών και του οικείου δήμου.
2. Σε κάθε λαϊκή αγορά η αναλογία
βιομηχανικών ειδών της Κατηγορίας
Ε΄ σε σχέση με τα πρωτογενή
προϊόντα γης και θάλασσας δεν
επιτρέπεται να διαφοροποιεί το
χαρακτήρα της αγοράς, ο οποίος
συνίσταται στην προμήθεια του
καταναλωτικού κοινού κυρίως με
αγροτοδιατροφικά προϊόντα. Οι
φορείς λειτουργίας λαϊκών αγορών
μεριμνούν για τη διαφύλαξη του
χαρακτήρα
της
αγοράς.
Τα
αναφερόμενα στην παρούσα πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη κατά την
προκήρυξη νέων αδειών και τον
καθορισμό του είδους αυτών.»

Άρθρο 30
Ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών –
Αναλογία διατιθέμενων προϊόντων ανά
είδος
1. Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από
Δευτέρα έως Σάββατο εκτός των
επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών.
Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται με
αποφάσεις του φορέα λειτουργίας που
δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στο
διαδικτυακό του τόπο. Σε περίπτωση
που η ημέρα λειτουργίας μίας λαϊκής
αγοράς είναι εθνική ή τοπική αργία,
μπορεί να μεταφερθεί έκτακτα η ημέρα
λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη
της οικείας επιτροπής λαϊκών αγορών
και του οικείου δήμου.
2. Σε κάθε λαϊκή αγορά η αναλογία
βιομηχανικών ειδών της Κατηγορίας Ε΄
σε σχέση με τα πρωτογενή προϊόντα
γης και θάλασσας δεν επιτρέπεται να
διαφοροποιεί το χαρακτήρα της
αγοράς, ο οποίος συνίσταται στην
προμήθεια του καταναλωτικού κοινού
κυρίως με αγροτοδιατροφικά προϊόντα.
Οι φορείς λειτουργίας λαϊκών αγορών
μεριμνούν για τη διαφύλαξη του
χαρακτήρα
της
αγοράς.
Τα
αναφερόμενα στην παρούσα πρέπει να
λαμβάνονται
υπόψη
κατά
την
προκήρυξη νέων αδειών και τον
καθορισμό του είδους αυτών.
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Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης
Άρθρο 18

Άρθρο 19

32.

Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς

Αντικείμενο
συναρμοδιότητας

Υπουργείο
Οικονομικών, Εποπτεία κα έλεγχος της
Εσωτερικών,
Εργασίας
και ορθής εφαρμογής των
Κοινωνικών Υποθέσεων
διατάξεων στην εσωτερική
Αγορά.

Οικονομικών

Ωράριο λειτουργίας λαϊκών
αγορών

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος πράξης
Υπουργική
απόφαση

Άρθρο 21

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Αντικείμενο
Υπουργείο ή
υπηρεσία
Υπουργείο
Εξουσιοδοτική
Ανάπτυξης και διάταξη στον
Επενδύσεων
Υπουργό
Ανάπτυξης &
Επενδύσεων
για
τον
καθορισμό της
αρμόδιας
αρχής για την
εκτελεστότητα
των
αποφάσεων
του Γραφείου
Διανοητικής
Ιδιοκτησίας
της ΕΕ που
καθορίζουν
έξοδα.

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2020
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού
(ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της
διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών
διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου
Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και
λοιπές διατάξεις»
Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού:

1.
Ετήσια δαπάνη, ποσού 320 χιλ. ευρώ περίπου, από τη σύσταση είκοσι
(20) νέων οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων (ΥΠ.ΑΝ.Ε.), η οποία θα υλοποιείται στο βαθμό πλήρωσης
των θέσεων.
2.
Δαπάνη από τη δημιουργία Μητρώου στο οποίο δύναται να
εγγράφονται οι ενώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ)
2019/1150, καθώς και οι δημόσιοι φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η
υπεράσπιση των συλλογικών συμφερόντων επιχειρηματικών χρηστών ή
χρηστών εταιρικών ιστοτόπων.
3.
Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα ενίσχυσης του προϋπολογισμού
της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην περίπτωση που:
το ύψος των ετήσιων εσόδων αυτής είναι χαμηλότερο του ελάχιστου
ορίου εσόδων, η οποία θα εξαρτηθεί από τον υπολογισμό της διαφοράς των
εισπραχθέντων εσόδων με το ελάχιστο όριο εσόδων που υπολογίζεται επί
συγκεκριμένου ποσοστού του ΑΕΠ του προηγούμενου οικονομικού έτους.
η –υπό σύσταση- ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής
Ανταγωνισμού κρίνει θετικά για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων της
Επιτροπής, ύστερα από μέτρηση βασικών δεικτών απόδοσης. (άρθρο 16)
4.
Εφάπαξ δαπάνη για την κάλυψη του κόστους εξοπλισμού του Γραφείου
Διοικητή της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), η οποία
εκτιμάται σύμφωνα με το επισπεύδον Υπουργείο στα 1.500 ευρώ περίπου.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.
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II.
Επί του προϋπολογισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού (φορέας
Γενικής Κυβέρνησης)
Δαπάνη από την αμοιβή που θα χορηγηθεί στην ομάδα
εμπειρογνωμόνων για την επεξεργασία των Κεντρικών Δεικτών
Αποδοτικότητας, το ύψος της οποίας θα καθορισθεί με την έκδοση της
σχετικής κ.υ.α.
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2020

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σ.-Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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