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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.  

Ενσωμάτωση Οδηγίας 2019/633 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων (L111/59) 



 

Α. Αιτιολογική έκθεση   

 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

  

Το σχέδιο νόμου ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 
2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Απριλίου 2019, σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. 

 

ε Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

  

Στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων παρατηρούνται 

συχνά σημαντικές ανισορροπίες στη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ 

προμηθευτών και αγοραστών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Οι εν λόγω 

ανισορροπίες οδηγούν σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπου μεγαλύτεροι και 

ισχυρότεροι αγοραστές προσπαθούν να επιβάλουν ορισμένες πρακτικές ή 

συμβατικούς όρους οι οποίοι είναι προς όφελός τους. Οι εν λόγω πρακτικές 

ενδέχεται να παρεκκλίνουν σε μεγάλο βαθμό από την ορθή εμπορική 

συμπεριφορά, να αντιβαίνουν στην καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά 

ήθη, να επιβάλλονται μονομερώς από έναν εμπορικό εταίρο σε άλλον, να 

επιβάλουν αδικαιολόγητη και δυσανάλογη μεταβίβαση οικονομικού κινδύνου 

από έναν εμπορικό εταίρο σε άλλον ή να επιβάλουν σημαντική ανισορροπία 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (βλ. Προοίμιο Οδηγίας 2019/633, αιτ. σκ. 1). Η 

αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων σε διάφορα στάδια 

της παραγωγής, της μεταποίησης, της εμπορίας, της διανομής και της λιανικής 

πώλησης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων είναι μακράν ο σημαντικότερος 

δίαυλος για τη διοχέτευση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων «από το 

αγρόκτημα στο πιάτο» (βλ. Προοίμιο, αιτ. σκ. 5). Η παραγωγή γεωργικών 

προϊόντων χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως από ανασφάλεια, επειδή βασίζεται σε 

βιολογικές διεργασίες και λόγω της έκθεσής στις καιρικές συνθήκες (Προοίμιο, 

αιτ. σκ. 6). Η αβεβαιότητα αυτή καθιστά ακόμη πιο επιβεβλημένη την προστασία 

των προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού 

γεωργικών προϊόντων και τροφίμων έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών 

που μετέρχονται οι αγοραστές. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ενδέχεται να 

έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο βιοτικό επίπεδο της γεωργικής κοινότητας είτε 

άμεσο, στο μέτρο που αφορά τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και τις 

οργανώσεις τους ως προμηθευτές είτε έμμεσο, μέσω αλυσίδας συνεπειών κατά 



τρόπο που επηρεάζει αρνητικά τους πρωτογενείς παραγωγούς (Προοίμιο, αιτ. 

σκ. 7). 

 

Με τον νέο νόμο επιδιώκεται η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/633 σχετικά με 

τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην 

αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στο ελληνικό δίκαιο. 

Βασικός σκοπός του νόμου είναι η προστασία των παραγωγών αγροτικών 

προϊόντων (προμηθευτών) στην κάθετη αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών 

προϊόντων και τροφίμων έναντι των αγοραστών (βλ. Μαρίνο, Η Οδηγία 

2019/633 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ 

επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων – 

Περιεχόμενο και επιδράσεις στο ελληνικό δίκαιο, ΕΕμπΔ 2020, 293). Ο νόμος 

εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στην κάθετη σχέση προμηθευτή αγροτικών 

προϊόντων και τροφίμων προς επιχειρήσεις της επόμενης ή επόμενων βαθμίδων 

(Business to Business, B2B). 

 

Στον νόμο γίνεται διάκριση μεταξύ αφενός μεν πρακτικών που θεωρούνται «από 

την ίδια τους τη φύση» (Προοίμιο, αιτ. σκ. 16) αθέμιτες, εξαιρούμενες από τη 

συμβατική ελευθερία των μερών (μαύρες ρήτρες, per se αθέμιτες), και αφετέρου 

πρακτικών που είναι θεμιτές, εφόσον προβλέπονται με σαφείς και 

αδιαμφισβήτητους όρους σε συμφωνίες προμήθειας ή σε επακόλουθες 

συμφωνίες μεταξύ των μερών. Ο φόβος για εμπορικά αντίποινα στα οποία 

εκτίθεται ο προμηθευτής καθιστά επιβεβλημένη την επιβολή των νέων κανόνων 

από δημόσιες αρχές. 

 

 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

  

Το σχέδιο νόμου αφορά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν 
στην αγροτική εφοδιαστική αλυσίδα «από το αγρόκτημα στο πιρούνι» για τα 
προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα I της Συνθήκης και τη Λειτουργία 
της ΕΕ (ΣΛΕΕ), καθώς και προϊόντα που δεν παρατίθενται σε αυτό το 
παράρτημα, αλλά μεταποιούνται για να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα με τη 
χρήση προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα αυτό, είτε με την 
ιδιότητά τους ως παραγωγού, είτε με αυτή ως αγοραστή, δηλαδή οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα τέτοιων φυσικών και νομικών προσώπων, 
ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου ή ομάδας, ή 
οποιαδήποτε δημόσια αρχή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αγοράζει γεωργικά 
προϊόντα και τρόφιμα. Επίσης, το σχέδιο νόμου θα έχει σίγουρα έμμεσες 
συνέπειες στους τελικούς καταναλωτές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, 
μια και θα επηρεαστούν από την απάλειψη αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και 
ρητρών.  

 
 



 
 
 
 

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

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

ΝΑΙ                 ΟΧΙ     [Χ] 

 

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

  

 

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

i)   με αλλαγή προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής 
απόφασης ή άλλης 
κανονιστικής πράξης; 

 
Το σχέδιο νόμου ενσωματώνει Οδηγία της Ε.Ε. η 
οποία θέτει την υποχρέωση θέσπισης κανόνων με 
στόχο την καταπολέμηση ορισμένων αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων και τον ορισμό δημόσιων 
αρχών επιβολής των παραπάνω κανόνων, οι οποίες 
θα διαθέτουν τους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη που απαιτούνται για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους και επίσης 
συγκεκριμένες εξουσίες που προβλέπονται από το 
άρθρο 6 της Οδηγίας. Το εύρος των θεσμικών 
αλλαγών είναι τέτοιο που δεν μπορούν να 
εφαρμοστούν με απλή αλλαγή προεδρικού 
διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή άλλης 
κανονιστικής πράξης. 

 

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

Η υφιστάμενη νομοθεσία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές (ν. 146/1914) εφαρμόζεται από τα 
πολιτικά δικαστήρια. Όπως όμως αναφέρεται από 
την Οδηγία (Προοίμιο, αιτιολογική σκέψη 8), «(η) 
πλειονότητα των κρατών μελών διαθέτει ειδικούς 
εθνικούς κανόνες για την προστασία των 
προμηθευτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
που προκύπτουν στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων 
στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων 
και τροφίμων», αλλά «ο φόβος για εμπορικά 
αντίποινα κατά ενός καταγγέλλοντος καθώς και οι 
σχετικοί με την αμφισβήτηση τέτοιων πρακτικών 
οικονομικοί κίνδυνοι περιορίζουν την πρακτική αξία 
των εν λόγω μορφών προσφυγής». Σκοπός της 
Οδηγίας 2019/633 και του σχεδίου νόμου είναι να 



συμπληρωθούν τα υπάρχοντα εργαλεία προστασίας 
κατά ορισμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών 
και ρητρών στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην 
αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων, ειδικά προβλέποντας τη δυνατότητα 
υποβολής καταγγελίας με εμπιστευτική μεταχείριση 
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

 

Δεδομένου ότι πρόκειται για ενσωμάτωση στο 
ελληνικό δίκαιο ευρωπαϊκής Οδηγίας με 
συγκεκριμένες διατάξεις δεν κρίνεται δυνατόν να 
εφαρμοστεί με διάθεση περισσότερων ανθρώπινων 
και υλικών πόρων. 

 
 
 
 

Συναφείς πρακτικές  

6. 

 

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ     [Χ]            ΟΧΙ      

 

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 

 

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

Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή έλαβε γνώση 
πληροφοριών για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2019/633 σε άλλα κράτη μέλη. Σημειώνεται ότι η 
περίοδος της ενσωμάτωσης της Οδηγίας δεν έχει λήξει 
και αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί σε αρκετές άλλες 
χώρες. Η επιτροπή έλαβε  επίσης υπ’ όψη της και άλλες 
νομοθετικές πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 
της πανδημίας, για την αντιμετώπιση αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, όπως το Real 
Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo de 2020,  το οποίο 
τροποποίησε το Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19 στην 
Ισπανία 
(https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2020-4832 ) και παλαιότερες νομοθεσίες για παρόμοιες 
καταστάσεις σημαντικής (και συστημικής) 
ανισορροπίας στη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ 
προμηθευτών και αγοραστών γεωργικών προϊόντων 
και τροφίμων όπως το Agricultural Adjustment Act του 
1933 στις Ηνωμένες Πολιτείες 
( http://nationalaglawcenter.org/wp-
content/uploads/assets/farmbills/1933.pdf ) 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4832
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4832
http://nationalaglawcenter.org/wp-content/uploads/assets/farmbills/1933.pdf
http://nationalaglawcenter.org/wp-content/uploads/assets/farmbills/1933.pdf


ii)  σε όργανα της 
Ε.Ε.: 

 

Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή έλαβε υπόψη το 
πλούσιο υλικό κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης 
και ψήφισης της Οδηγίας 2019/633, και ειδικότερα: 
European Commission, “Unfair Trading Practices in the 
Business-To-Business Food and Non-Food Supply Chain 
in Europe”, (2013), Green Paper COM(2013) 37 final; 
European Commission, “Tackling Unfair Trading 
Practices in the Business-To-Business Food Supply 
Chain”, (2014), Communication COM(2014) 472 final. 

 

iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 

Δεν υπάρχουν δημοσιευμένες μελέτες που αφορούν το 
θέμα.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

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

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

   

 



8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

 

Η προστασία των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην αλυσίδα 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων, ειδικά των παραγωγών 
γεωργικών προϊόντων από αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές και ρήτρες. 

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

 

Η αποφυγή αδικαιολόγητης και 
δυσανάλογης μεταβίβασης οικονομικού 
κινδύνου από έναν εμπορικό εταίρο σε άλλο 
ή η επιβολή σημαντικής ανισορροπίας 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε έναν 
εμπορικό εταίρο στη αλυσίδα  εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων οι 
οποίες έχουν αρνητικό αντίκτυπο τόσο στο 
βιοτικό επίπεδο της γεωργικής κοινότητας 
όσο και εμμέσως στις συνθήκες 
ανταγωνισμού και τη δομή των 
συγκεκριμένων αγορών και συνεπώς στους 
τελικούς καταναλωτές. 

 
                      



9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7 

 
➢ Εκπαίδευση - Πολιτισμός:  

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Πραγματοποιηθείσες ανασκαφές, κατά είδος και αποτελέσματα, 
και αριθμός ευρημάτων 

       

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά που 
διατέθηκαν 

       

Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν σε Εφορείες 
Αρχαιοτήτων 

       

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και 
ιστορικών οικισμών 

       

Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες 
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

       

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και 
αρχαιολογικούς χώρους, και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε 
εξέλιξη 

       

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά 
κτίρια και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη 

       

 
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/). 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
        

Ποσοστό αποφοίτων γ΄βαθμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν 
εργασία στον τομέα των σπουδών τους εντός 6 μηνών από την 
έναρξη αναζήτησης 

       

Αριθμός πιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ISO κλπ)         

Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας & 
Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή  

       

Αριθμός έργων/μελετών που έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό 
τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή  

       

Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ        

Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού) που 
συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης  

       

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α'ΘΜΙΑ / Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ         

Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο πληθυσμού        

Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την 
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος  

       

Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια (ποσοστό 
μαθητών στο σύνολο των μαθητών) που φοιτούν σε 
διαπολιτισμικά σχολεία 

       

Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών) – 
Κατανομή ανά περιφέρεια 

       

Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών σχολείων και αριθμός 
μαθητών που φοιτούν σε αυτά 

       

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών         

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών         

Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από προγράμματα 
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος  

       

Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α'θμια, Β'θμια) εκπαίδευσης         

https://data.oecd.org/Greece.htm
http://www.statistics.gr/


Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή και είδος 
βιβλιοθήκης, ανάλογα με το θέμα, κατά γεωγραφικό 
διαμέρισμα 

       

 
➢ Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:  

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)               

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές               

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)               

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)               

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)               

Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)               

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή               

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ        

Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας        

Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα από τον φόρο ή τους 
φόρους στους οποίους αφορούν οι διατάξεις του 
νομοσχεδίου.  

       

Ποσά που εισπράχθηκαν από φορολογικούς ελέγχους        

Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή 
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από 
τα δικαστήρια 

       

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών 
συμβάσεων (και ε.γ.σ.σ.ε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο έτος) 
και αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές.  

       

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε 
διαμεσολάβηση  

       

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε 
διαιτησία  

       

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης         

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας          

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά 
και πραγματική με την έννοια της παράτασης μετά τη συμβατική 
τους λήξη) 

       

Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας         

Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά 
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας  

       



 
➢ Κοινωνική πολιτική: 

 
 

 
 

 
 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο φτώχειας ή 
σε κοινωνικό αποκλεισμό 

       

Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά αγαθά 
ή υπηρεσίες 

       

Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του πληθυσμού που 
αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 

       

Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη 
κρατική δαπάνη (συνολικά και ανά επίδομα) 

       

Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία        

Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και άλλες 
υπηρεσίες 

       

Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας 
λόγω κρίσης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά) 

       

Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας, 
δυσκολίες μάθησης κλπ)  

       

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας και 
αριθμός/ποσοστό  ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή 
αναπηρία 

       

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό ανεργίας         

Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων         

Ποσοστό ανεργίας νέων        

Ποσοστό ανεργίας γυναικών        

Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια        

Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου        

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης 
αμοιβών (ανά βασικό τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση, 
κατασκευές κ.λπ.) 

       

Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης 
(στο σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους) 

       

Ποσοστό απασχολουμένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο 
σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους) 

       

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα 
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, 
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής 
ασφάλισης και αντίστοιχες δαπάνες  

       

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα 
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, 
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα του 
ΕΦΚΑ 

       

Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα 
και έτη συνολικής ασφάλισης 

       

Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης        

Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί του ΑΕΠ        

Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την απονομή σύνταξης που 
γίνονται εν μέρει ή εν όλω δεκτές 

       



 
 
 
 
 
 
 

ΥΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος        

Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας        

Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή         

Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή         

Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους        

Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους         

Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας         

Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος 
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη 
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα περιστατικά) 

       

Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες να εξυπηρετηθούν 
(για μη επείγουσα νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την 
πρώτη εξέταση) 

       

Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους         

Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία        

 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αιτήματα ασύλου – Ποσοστό αποδοχής – Μέσος χρόνος έκδοσης 
αποφάσεων 

       

Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη εισόδου/χώρα προέλευσης/ 
ηλικιακή ομάδα/φύλο 

       

Αριθμός απελάσεων ανά χώρα προέλευσης των 
απελαυνομένων/αιτία απέλασης 

       

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και 
πραγματικού αριθμού φιλοξενουμένων) 

       

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο   

συνολικά        

ανά περιφέρεια        

ανά κλάδο οικονομίας        

ανά ηλικιακή ομάδα        

Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο  

συνολικά        

ανά περιφέρεια        

ανά κλάδο οικονομίας        

ανά ηλικιακή ομάδα        

Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο        

Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο        

Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο        

Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών και δημοτικών 
συμβουλίων ανά φύλο 

       



Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας 
              

 Προφανώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες 
(απασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα κ.λπ.) 

 
 
 
➢ Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη: 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων        

Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών 
υπαλλήλων 

       

Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση        

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο INTERNET         

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (intranet)         

Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας         

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο 
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων  

       

Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό, 
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και σε 
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ 

       

Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες 
υπηρεσίες ανά έτος και ανά υπηρεσία  

       

Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες 
δαπάνες ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο) 

       

Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων 
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο 

       

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία 
ανά 100.000 κατοίκους 

       

Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά 
γεωγραφική περιοχή 

       

Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών 
κατά εθνικότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών 

       

Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων 
συμπεριφορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα 
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις)  

       

Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή 
στη χώρα 

       

Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος        

Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο 
σύνολο των εγκλημάτων  

       

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια         

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και 
ανά περιοχή αστυνόμευσης  

       

Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους – αναλογία 
κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης 

       

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες         

Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της παραβατικής 
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά 
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)  

       

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών 
διαφορών 

       

Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων        

Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών, 
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων 

       

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία, 
Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας) 

       

Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και 
διοικητικά δικαστήρια)  

       

Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από 
έφεση ή αναίρεση 

       

Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σύστημα του 
εξωδικαστικού συμβιβασμού 

       



Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ. 
διαμεσολάβηση 

       

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν διαθέτουν 
πόρους (νομική προστασία) 

       

Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη        

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων        

Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι εκκρεμών 
(σε ετήσια και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)  

       

Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες 
επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα 

       

Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμενο         

Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο         

 
➢ Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα: 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ
ΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙ

ΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ  

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 

Επιδιωκόμ
ενος 

στόχος 
(3ετία) 

Δείκτης 
παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότ
ητας (κλίμα από 
1 στα 100)8 

2014: 
56,12 

2015: 
57,66 

2016: 
57,49 

2017: 
57,43 

2018: 
62,1 

2019: 
62,58 

 

Άμεσες ξένες 
επενδύσεις ως % 
ΑΕΠ 

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

  

 

 
 
 
 

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     [Χ]      
ή/και      ΕΜΜΕΣΗ      

i)   Εάν είναι άμεση, εξηγήστε: 

 

Με το άρθρο 12 παρ. 3 και το άρθρο 15 θεσπίζεται 
μηχανισμός για την ενθάρρυνση της συνεκτικής 
εφαρμογής των διατάξεων από τις εθνικές αρχές 
επιβολής και της συνεργασίας μεταξύ τους, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο της 
Οδηγίας 2019/633, ειδικά με τη δημιουργία μίας βάσης 
δεδομένων των εκτελεστικών μέτρων και αποφάσεων 
των αρχών επιβολής που αφορούν την εφαρμογή του 
παρόντος. 

ii)  Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 

 

 

 
8 https://countryeconomy.com/government/global-competitiveness-index/greece.  

https://countryeconomy.com/government/global-competitiveness-index/greece


11. 

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

  ΝΑΙ     [Χ]            ΟΧΙ      

Εξηγήστε: 

Η προβλεπόμενη βάση δεδομένων θα δημιουργηθεί με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και, όπου απαιτείται, του κατά περίπτωση συναρμόδιου 
Υπουργού σε πλήρη αρμονία με τις κύριες κατευθύνσεις 
που τίθενται από το Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. 

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με άλλα 
υφιστάμενα συστήματα;     ΝΑΙ     [Χ]            ΟΧΙ      

Αναφέρατε ποια είναι αυτά τα 
συστήματα: 

 

Το πληροφοριακό σύστημα θα διασφαλίζει τη 
λειτουργικότητα με τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων 
και τις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού συστήματος;                           
ΝΑΙ                 ΟΧΙ     [Χ] 

Εξηγήστε: 

Δεν χρειάζεται, επειδή αποτελεί μία βάση δεδομένων η 
οποία θα προστεθεί στις υπάρχουσες ψηφιακές 
πλατφόρμες που διατηρεί το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 
 
 
 
 

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. 
Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Βλ. συνημμένο παράρτημα αιτιολογικής κατά άρθρο. 

Άρθρο Στόχος 

Επί του άρθρου 
1 
του νόμου 

Αναφέρει τον σκοπό του νόμου και ενσωματώνει το άρθρο 1 της 
Οδηγίας 2019/633, ορίζοντας το αντικείμενο και το πεδίο 
εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων.  

Επί του άρθρου 
2 
του νόμου 

Ενσωματώνει τους ορισμούς του άρθρου 2 της Οδηγίας 2019/633. 
Επίσης, προστίθενται ορισμοί των εννοιών: «επιχείρηση» 
«ανεξάρτητη επιχείρηση» «συνεργαζόμενες επιχειρήσεις» 
«συνδεδεμένες επιχειρήσεις», «εμπορικό απόρρητο». 

Επί του άρθρου 
3 
του νόμου 

Ενσωματώνει την παρ. 1 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2019/633, 
στην οποία περιλαμβάνεται κατάλογος από ρήτρες και πρακτικές 
που είναι αθέμιτες υπό οιεσδήποτε περιστάσεις (per se). 



Επί του άρθρου 
4 
του νόμου 

Ενσωματώνει τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2019/633 
και απαγορεύει ορισμένες εμπορικές πρακτικές, εκτός αν 
συμφωνούνται με σαφείς και αδιαμφισβήτητους όρους κατά τη 
σύναψη της συμφωνίας προμήθειας. 

Επί του άρθρου 
5 
του νόμου  

Ενσωματώνει το άρθρο 4 παρ. 1 της Οδηγίας 2019/633. Ορίζει το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και την 
Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) ως αρμόδιες αρχές για την επιβολή 
των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 (Αρχές 
Επιβολής) και κατανέμει τη σχετική αρμοδιότητα για την 
εφαρμογή του νόμου. 

Επί του άρθρου 
6 
του νόμου  

Ενσωματώνει το άρθρο 5 της Οδηγίας 2019/633, ρυθμίζοντας τα 
θέματα των καταγγελιών και της εμπιστευτικότητάς τους. Ορίζει 
ότι στην Ελλάδα οι καταγγελίες υποβάλλονται στο ΥΠΑΑΤ. 

Επί του άρθρου 
7 
του νόμου  

Ενσωματώνει το άρθρο 6 της Οδηγίας2019/633, ορίζοντας τις 
εξουσίες των Αρχών Επιβολής. Ορίζει ότι για την άσκηση των 
εξουσιών αυτών εφαρμόζονται για την ΕΑ οι διατάξεις του ν. 
3959/2011 και για το ΥΠΑΑΤ εφαρμόζονται όσα θα ορισθούν με 
απόφαση του Υπουργού εκδιδομένη σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32). 

Επί του άρθρου 
8 
του νόμου  

Σε εφαρμογή της υποπαρ. ε΄ και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 
1 του άρθρου 6 της Οδηγίας 2019/633, καθορίζει τις κυρώσεις 
που μπορεί να επιβάλλουν οι Αρχές Επιβολής, επιλέγοντας το 
μέτρο ή τα μέτρα που κρίνονται ως πρόσφορα και αναλογικά, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της 
παράβασης, τις εκτιμώμενες επιπτώσεις της παράβασης στον 
ανταγωνισμό και τον επιδιωκόμενο αποτρεπτικό χαρακτήρα του 
μέτρου. 

Επί του άρθρου 
9 
του νόμου  

Καθορίζει την αστική προστασία του προμηθευτή και προβλέπει 
τη δέσμευση του πολιτικού δικαστηρίου από την απόφαση της 
Αρχής Επιβολής, όσον αφορά τη διαπίστωση της παράβασης. 

Επί του άρθρου 
10  
του νόμου 

 

Ρυθμίζει τη δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων από την ΕΑ 
ή το ΥΠΑΑΤ. Για τη λήψη τους απαιτείται πιθανολόγηση, άμεσος 
και επικείμενος κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης στην αλυσίδα 
εφοδιασμού ή στο δημόσιο συμφέρον. 

Επί του άρθρου 
11  
του νόμου 

 

Ορίζει ότι η εξουσία της ΕΑ και του ΥΠΑΑΤ να επιβάλλουν 
κυρώσεις για παραβάσεις του νόμου υπόκειται σε προθεσμία 
παραγραφής δεκαοκτώ (18) μηνών και ρυθμίζει τα θέματα 
έναρξης και διακοπής της. 

Επί του άρθρου 
12  
του νόμου 

 

Ενσωματώνει τα άρθρα 8 και 10 της Οδηγίας 2019/633. Ρυθμίζει 
τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και δημιουργείται 
στο ΥΠΑΑΤ, σε συνδυασμό με την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 
2 του άρθρου 15, βάση δεδομένων των εκτελεστικών μέτρων και 
αποφάσεων των αρχών επιβολής. Προβλέπεται ότι το Υπουργείο 
δημοσιεύει ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές των αρχών 
επιβολής και αποστέλλει ως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους στην 
Επιτροπή για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών 
έκθεση σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις 



μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων.  

Επί του άρθρου 
13 
του νόμου 

 

Ενσωματώνει την παρ. 2 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2019/633 και 
ορίζει ότι δεν θίγεται η εφαρμογή άλλων διατάξεων για την 
καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, όπως είναι 
των άρθρων 1 και 18α ν. 146/1914. 

Επί του άρθρου 
14 
του νόμου 

Καθορίζει την ένδικη προστασία των ενδιαφερόμενων 
επιχειρήσεων κατά των αποφάσεων των αρχών επιβολής. 

Επί του άρθρου 
15 
του νόμου 

 

Παρέχει εξουσιοδότηση προς τους αρμόδιους  Υπουργούς για τον 
καθορισμό του τρόπου ανάπτυξης, λειτουργίας και διασύνδεσης 
της βάσης δεδομένων της παρ. 3 του άρθρου 12, τήρησης και 
επεξεργασίας των στοιχείων της. 

Επί του άρθρου 
16 
του νόμου 

 

Οι παρ. 1 και 2 ενσωματώνουν τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 1 της 
Οδηγίας 2019/633, καθορίζοντας πότε ξεκινάει η εφαρμογή του 
νόμου σε συμφωνίες προμήθειας, καθώς και μεταβατική διάταξη. 

Επί του άρθρου 
17 
του νόμου 

Το άρθρο 17 ρυθμίζει την έναρξη ισχύος του νόμου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Β.  Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος  

 

ΕΚΘΕΣΗ 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

(άρθρο 75 παρ. 1 ή 2 του Συντάγματος) 

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….….. «……………………………………….………………….»  

ή επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….. «……………………………….» 

 

15. Συνοπτική ανάλυση των άρθρων της αξιολογούμενης ρύθμισης 

Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου (ή τροπολογίας στο σχέδιο νόμου) ρυθμίζονται θέματα 

αρμοδιότητας του Υπουργείου …………………………………………………… 

 

16. 
Οικονομικά αποτελέσματα επί του Κρατικού Προϋπολογισμού ή/και επί του 
προϋπολογισμού του/των αρμόδιου/ων φορέα/ων 

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: 

➢ Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού  

 

➢ Επί του Προϋπολογισμού του/των αρμόδιου/ων φορέα/ων  

 

  Αθήνα, ……………….20…. 

Ο/ Η Γενικ…. Διευθυντ…… 

 

 



 

Γ.  Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος  

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) 

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….….. «……………………………………….………………….»  

ή επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….. «……………………………….» 

 

17. Οικονομικά αποτελέσματα  

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου (ή της προτεινόμενης τροπολογίας) 

προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: 

 

Αθήνα, ………………….20…. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Δ.  Έκθεση γενικών συνεπειών  

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων            

Μείωση δαπανών           

Εξοικονόμηση χρόνου           

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
   Χ Χ      

Άλλο   

 Χ 
Περισσότερη 

δικαιοσύνη στις 
εμπορικές 

συναλλαγές 

      

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
          

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών 

   Χ  Χ     

Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών 

          

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων 

   Χ       

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

Η διάταξη θεσπίζει κατάλογο απαγορευμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και ρητρών οι οποίες 
επιβάλλονται μονομερώς από τον αγοραστή στον προμηθευτή στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων, κανόνες σχετικά με την επιβολή των εν λόγω απαγορεύσεων και ρυθμίσεις για 
τον συντονισμό μεταξύ των αρχών επιβολής, προκειμένου να καταπολεμηθούν. Το κύριο ζήτημα που 
επιδιώκει να λύσει η Οδηγία είναι η αντιμετώπιση των σημαντικών ανισορροπιών στη διαπραγματευτική 
ισχύ μεταξύ παραγωγών/προμηθευτών και των αγοραστών τους, σε κάθετες σχέσεις (Business-to-



Business (B2B)) στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων. Σύμφωνα με την Οδηγία, οι αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές είναι «ζημιογόνες  ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην αλυσίδα 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» με «αλυσιδωτές επιπτώσεις στους παραγωγούς 
γεωργικών προϊόντων» που φαίνονται ιδιαίτερα σημαντικές  (Προοίμιο της Οδηγίας, αιτιολογική σκέψη 
9). Επίσης, σύμφωνα με την Οδηγία, «(η) προστασία των ενδιάμεσων προμηθευτών, γεωργικών προϊόντων 
και τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των μεταποιημένων τροφίμων, μπορεί επίσης να χρησιμεύει ώστε 
να αποφεύγεται η εκτροπή του εμπορίου από τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και τις ενώσεις 
τους, που παράγουν μεταποιημένα προϊόντα, σε μη προστατευόμενους προμηθευτές» (Προοίμιο της 
Οδηγίας, αιτιολογική σκέψη 9). 

Όπου εντοπίζεται σημαντική ασυμμετρία στη διαπραγματευτική ισχύ των μερών, οι περιπτώσεις 

αυτές προειδοποιούν για το ενδεχόμενο να υπάρχει κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον στον βαθμό που η 

διαφορά μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις σχετικές αγορές, πέραν του ιδιωτικού συμφέροντος 

των συγκεκριμένων μερών, ενώ μπορεί επίσης να αποθαρρύνει το πιο αδύναμο μέρος να προσφύγει στα 

πολιτικά δικαστήρια. Άλλωστε, τυχόν ασυμμετρία της διαπραγματευτικής ισχύος των μερών καταδεικνύει 

τη σχέση οικονομικής εξάρτησης του ασθενέστερου μέρους σε σχέση με το ισχυρότερο, γεγονός που 

επιτρέπει στους τελευταίους να ενεργούν με τρόπο μονομερή και ενδεχομένως άδικο και επιβλαβή για τα 

νόμιμα συμφέροντα των επιχειρηματικών χρηστών τους και, εμμέσως, των καταναλωτών.  

          Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT 

IMPACT ASSESSMENT - Initiative to improve the food supply chain (unfair trading practices),  

 SWD(2018) 92 final, 

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0092&from=EN, σ. 52-53 ] οι 

οικονομικές επιπτώσεις στους παραγωγούς από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές υπολογίζονται μεταξύ 

1-2% του κύκλου εργασιών τους (δηλαδή €2.5 δις.- €8 δις. σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης). Σύμφωνα με 

την ίδια μεθοδολογία, υπολογίζεται ότι το κόστος των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην Ελλάδα 

κυμαίνεται τουλάχιστον σε €100-200 εκ. 

Περαιτέρω, οι σημαντικές ανισορροπίες στη διαπραγματευτική δύναμη των μερών και η 

συστηματική επιβολή αθέμιτων εμπορικών ρητρών ή/και πρακτικών, μπορούν να έχουν σημαντικές 

αρνητικές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα και τη δυνατότητα καινοτομίας στα διάφορα στάδια της 

αγροτικής αλυσίδας  αξίας και γενικότερα στη  αλυσίδα εφοδιασμού, παραγωγής και διανομής τροφίμων, 

και συνεπώς να έχουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες για όλη την οικονομία και την κοινωνία. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

1) ισχυρές πιέσεις και μειωμένα κέρδη για τους αγρότες-παραγωγούς (πιθανή έξοδος ή 

περιθωριοποίησή τους), που μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες στη βιωσιμότητά τους,  

2) αδυναμία των παραγωγών να επενδύσουν σε καινοτόμους μεθόδους παραγωγής και να 

αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, ειδικά βελτιώνοντας την ποιότητα του προϊόντος τους και 

τις δυνατότητες τους να εξάγουν τη παραγωγή τους, 

3) αδυναμία εισόδου νέων παραγωγών/μεταπωλητών ή παραγωγών διατροφικών προϊόντων, οι 

οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους παραγωγής, 

4) έξοδος από την αγορά των μικρών/μεσαίων πωλητών που δεν μπορούν να λάβουν καλύτερες 

τιμές στα προϊόντα και άρα έχουν υψηλές τιμές έναντι των μεγάλων πωλητών, κάτι το οποίο μπορεί 

να βλάψει το δημόσιο συμφέρον σε περίπτωση που αυτό οδηγήσει μεσοπρόθεσμα στη μείωση των 

ανταγωνιστικών πιέσεων και σε πιθανή αύξηση τιμών, 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0092&from=EN


5) μεγαλύτερος κίνδυνος καρτελοποίησης της αγοράς παραγωγής για την αντιμετώπιση των 

ισχυρών αγοραστών, 

6) μεγαλύτερος κίνδυνος καρτελοποιήσης της αγοράς διάθεσης για την επιβολή εκμεταλλευτικών 

όρων προς τους παραγωγούς, 

7) συστημική κρίση στην αγορά, σημαντική αύξηση των οικονομικά «ακάλυπτων» παραγωγών και 

μεταπωλητών, με επιπτώσεις στην οικονομική βιωσιμότητά τους και γενικότερα στο οικονομικό 

και τραπεζικό σύστημα λόγω των ακάλυπτων δανείων. 

 

  

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία 

   Χ Χ      

Υποδομή / 
εξοπλισμός 

   Χ       

Προσλήψεις / 
κινητικότητα 

  Χ        

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
   Χ Χ      

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 

ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

          

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

          

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

          

Άλλο           

 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει κατάλογο απαγορευμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, μερικές εκ 
των οποίων απαγορεύονται και «ενδέχεται να είναι προδήλως αθέμιτες, ακόμη και αν τα δύο μέρη τις 
δέχονται» (Προοίμιο της Οδηγίας, αιτιολογική σκέψη 1). Οι αγοραστές, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 



πρόσωπο, ή ομάδα φυσικών και νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης του, ή 
οποιαδήποτε δημόσια αρχή, στην Ένωση που αγοράζει γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα με ετήσιο κύκλο 
εργασιών άνω των 2 000 000 EUR μπορούν να υποπέσουν στο πεδίο εφαρμογής του σχεδίου νόμου και 
να υποστούν κυρώσεις σε περίπτωση που προχωρήσουν σε παραβατικές αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
και ρήτρες. Συνεπώς, θα χρειαστεί να αναπροσαρμόσουν τις εμπορικές πρακτικές και συμβάσεις τους 
ώστε να είναι συμβατές με την Οδηγία. Πέραν αυτού του κόστους εφαρμογής (compliance cost) των 
διατάξεων το οποίο θα επωμιστούν τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
τους, θα χρειαστούν περαιτέρω ανθρώπινοι και τεχνολογικοί πόροι για τις αρχές επιβολής. Ειδικά με 
περαιτέρω νομοθετική πρωτοβουλία, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2 του σχεδίου νόμου θα πρέπει να 
οριστούν ειδικές υπηρεσίες επιβολής στα Υπουργεία με τις εξουσίες, τους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως επίσης  και να γίνουν 
οι κατάλληλες διεργασίες, ώστε να υπόκεινται σε ενδεδειγμένες εγγυήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα 
άμυνας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 
 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 
κινδύνου 

          

Διαπίστωση 
συνεπειών 

κινδύνων στους 
στόχους 

          

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

          

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή 

          

Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 
την υλοποίηση 
της ρύθμισης 

  Χ        

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

   Χ       



Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

Τυχόν κίνδυνοι της ρύθμισης θα αντιμετωπιστούν μέσω της δημοσίευσης κατευθυντηρίων γραμμών από 
την Επιτροπή Ανταγωνισμού όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 5, παρ. 2, καθώς και με τη 
δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης για τις δραστηριότητές των αρχών επιβολής που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος νόμου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με το 
άρθρο 12, παρ. 3. Τέλος, το Υπουργείο Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων αποστέλλει έως τις 15 
Μαρτίου κάθε έτους στην Επιτροπή για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών, η οποία έχει 
συσταθεί βάσει του άρθρου 229 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκθεση 
σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει, ιδίως, όλα τα σχετικά δεδομένα για 
την εφαρμογή και την επιβολή των διατάξεων του παρόντος νόμου από τις αρχές εφαρμογής του κατά 
το προηγούμενο έτος και επιτρέπει την αξιολόγηση των κινδύνων που προκύπτουν από την εφαρμογή 
της διάταξης.  

 
 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών 

(ηλεκτρονική επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της 

γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ε.  Έκθεση διαβούλευσης  

22. 

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την 

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από 

τους συναρμόδιους Υπουργούς 

 

 

      

 

 

Συνεργασία με άλλα 

υπουργεία / υπηρεσίες  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Συνεργασία με 

κοινωνικούς φορείς / 

Ανεξάρτητες Αρχές 

 

 

 

 

 

 

      

 

Διεθνής διαβούλευση 

 

 

 
 
  
 

23. 
Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης) 

 

 

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

 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

 

Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 

 

Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

 

 

 

 

 

 

Επί των άρθρων 
της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 

 

Αριθμός 
συμμετασχόντων 

 

Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 

 

Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

 

 

 

 

 

 

http://www.opengov.gr/


Στ.  Έκθεση νομιμότητας  

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

  

25. Ενωσιακό δίκαιο  

 

      

      

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 

 

      

      
Κανονισμός 

 

 

      

      
Οδηγία 

 

      

 

      
Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

      

      
Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 

      Διεθνείς συμβάσεις 

 

 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ζ.  Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων  

Δεν ισχύει. Το σχέδιο νόμου δεν τροποποιεί ή καταργεί υπάρχουσες διατάξεις. 

 

 

 

 

 

 



Η.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης  

 
 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 

Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 
Αντικείμενο συναρμοδιότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 5, παρ.1, 
2 και 3 του 
σχεδίου νόμου 
(άρθρο 4 της 
Οδηγίας 
2019/633) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιτροπή Ανταγωνισμού 

• Αρμόδια αρχή για την 
επιβολή των απαγορεύσεων 
που καθορίζονται στα άρθρα 3 
και 4 του σχεδίου νόμου. 
• Αποκλειστική αρμοδιότητα 
να εφαρμόζει τον παρόντα 
νόμο όταν κατά τη διάρκεια 
της τελευταίας χρήσης ο 
συνολικός κύκλος εργασιών 
του αγοραστή ανέρχεται 
τουλάχιστον σε πενήντα 
εκατομμύρια (50.000.000) 
ευρώ και το συνολικό μερίδιο 
αγοράς των πέντε 
μεγαλύτερων αγοραστών ανά 
κανάλι διανομής ή 
εφοδιασμού στη σχετική 
αγορά γεωργικών προϊόντων 
και τροφίμων είναι 
τουλάχιστον 50% .   

• Αρμόδια για να διαπιστώσει 
αν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της 
παραγράφου 2 και εντός 
διαστήματος που δεν 
υπερβαίνει τις τριάντα (30) 
ημέρες από την ημερομηνία 
παραπομπής, έχει την 
ευχέρεια να επιληφθεί της 
υποθέσεως για την περίπτωση 
της παρ. 3 του άρθρου 5. 

 
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού 
μπορεί να λαμβάνει 
ασφαλιστικά μέτρα 
αυτεπαγγέλτως, κατ’ αίτηση 
του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
προμηθευτών ή ενώσεων 
προμηθευτών, εφόσον η 



Άρθρο 10 
σχεδίου νόμου 

 

 

 

 

 

 

 

ενδεχόμενη παράβαση 
υπάγεται στην αρμοδιότητά 
της κατ’ άρθρο 5.  

 

Άρθρο 8 , παρ.2 
σχεδίου νόμου  

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(Γενική Γραμματεία Εμπορίου) 

Σε περίπτωση εφαρμογής της 
περιπτώσεως δ) της 
παραγράφου 1 για αγοραστές 
με κύκλο εργασιών άνω των 
50.000.000 ευρώ, το 
Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων ή ο 
εποπτευόμενος από τον 
Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων 
οργανισμός στον οποίο ο 
Υπουργός έχει αναθέσει την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων 
του με βάση τον παρόντα 
νόμο, εφόσον επιληφθεί της 
υποθέσεως ζητά, πριν την 
έκδοση αποφάσεώς του, την 
γνώμη του Γενικού Γραμματέα 
Εμπορίου και Προστασίας του 
Καταναλωτή του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
για την εξεταζόμενη υπόθεση. 
Ο Γενικός Γραμματέας 
Εμπορίου και Προστασίας του 
Καταναλωτή του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
οφείλει να απαντήσει 
αιτιολογημένα στο Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ή στον 
εποπτευόμενο από τον 
Υπουργό οργανισμό στον 
οποίο έχει ανατεθεί η άσκηση 
αρμοδιοτήτων με βάση τον 
παρόντα νόμο, εντός τριάντα 
(30) ημερών από την 
παραλαβή του αιτήματος, 
άλλως η Αρχή Επιβολής 
προχωρεί στην εξέταση της 



υποθέσεως χωρίς την γνώμη 
του. 

 

Άρθρα 9 και 

 14  

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης Διατάξεις για εκδίκαση 
αγωγών σε αστικά δικαστήρια 
και διατάξεις περί ένδικης 
προστασίας για αποφάσεις 
των αρχών επιβολής δυνάμει 
των άρθρων 8 και 10. 

Άρθρο 15 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης   Λόγω συναρμοδιότητας για τη 
δημιουργία ψηφιακής  βάσης 
δεδομένων στο ΥΠΠΑΤ. 

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

Εξουσιοδοτική 
διάταξη 

Είδος πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 

 

 

Άρθρο 5 

 

 

 Απόφαση 
Υπουργού 

Υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Τροφίμων 

Ανάθεση  όλων 
των 
αρμοδιοτήτων 
που έχει από τον 
παρόντα νόμο, 
το Υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Τροφίμων σε 
εποπτευόμενους 
από αυτό  
οργανισμούς. 

 

Άρθρο 6, παρ.2 

 

Απόφαση 
Υπουργού 

Υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Τροφίμων 

Καθορισμός 
διαδικασίας και 
του τρόπου 
υποβολής των 
καταγγελιών 
στο Υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. 

 

 

 

Άρθρο 7, παρ. 2 

 

 

Απόφαση 
Υπουργού 

Υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Τροφίμων 

Άσκηση των 
εξουσιών που 
προβλέπονται 
στο άρθρο 7, 
παρ. 1. 

 

Άρθρο 15 Κοινή 
Απόφαση 
Υπουργών 

Υπουργείο 
Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης 
και Αγροτικής 

Καθορισμός 
τρόπου 
ανάπτυξης, 
λειτουργίας και 

 



Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και  
του κατά 
περίπτωση 
συναρμόδιου 
Υπουργείου. 

διασύνδεσης 
βάσης 
δεδομένων των 
εκτελεστικών 
μέτρων και 
αποφάσεων των 
αρχών επιβολής 
στο Υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. 

 

 

Άρθρο 16 

 

 

Κανονιστική 
πράξη ή/και 
Εγκύκλιος 

Υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Τροφίμων 

Εξειδίκευση των 
διαδικασιών  και 
των 
λεπτομερειών 
εφαρμογής του 
νόμου, στο 
πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων 
του. 

 

Άρθρο 16 

 

Κανονιστική 
πράξη ή/και 
Εγκύκλιος 

Επιτροπή 
Ανταγωνισμού 

Εξειδίκευση των 
διαδικασιών  και 
των 
λεπτομερειών 
εφαρμογής του 
νόμου, στο 
πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων 
της. 

 

 

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 

  



36. 

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του 
νέου οργάνου;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 

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 

  

 


