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Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
(Άρθρο 1 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)
1. Με το παρόν Μέρος ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η 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 και θεσπίζονται πρόσθετες διατάξεις για την αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας
αυτής.
2. Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε πωλήσεις γεωργικών
προϊόντων και τροφίμων από:
α) προμηθευτές με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000)
ευρώ, σε αγοραστές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ,
β) προμηθευτές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ, που δεν
υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ, σε αγοραστές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω
των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ,
γ) προμηθευτές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, που δεν
υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ, σε αγοραστές με ετήσιο κύκλο εργασιών
άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ,
δ) προμηθευτές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, που
δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ, σε αγοραστές με ετήσιο κύκλο
εργασιών άνω των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) ευρώ,
ε) προμηθευτές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000)
ευρώ, που δεν υπερβαίνει τα τριακόσια πενήντα εκατομμύρια (350.000.000) ευρώ, σε αγοραστές με
ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (350.000.000) ευρώ,
στ) προμηθευτές με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα τριακόσια πενήντα εκατομμύρια
(350.000.000) ευρώ προς όλους τους αγοραστές που είναι δημόσιες αρχές.
3. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών προμηθευτών και αγοραστών νοείται σύμφωνα με τα σχετικά μέρη
του παραρτήματος της Σύστασης της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, και ιδίως σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 6
αυτού, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών της «ανεξάρτητης επιχείρησης», της «συνεργαζόμενης
επιχείρησης», της «συνδεδεμένης επιχείρησης», καθώς και άλλων θεμάτων σχετικών με τον ετήσιο
κύκλο εργασιών.
4. Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται:
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α) στις πωλήσεις, όταν είτε ο προμηθευτής είτε ο αγοραστής, ή αμφότεροι, είναι εγκατεστημένοι
στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
β) στις υπηρεσίες, που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, οι οποίες παρέχονται από τον αγοραστή στον
προμηθευτή.
5. Το παρόν Μέρος δεν εφαρμόζεται σε συναλλαγές μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών.
Άρθρο 2
Ορισμοί
(Άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)
Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «Αγοραστής»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ομάδα προσώπων, ανεξαρτήτως του
τόπου εγκατάστασής του(ς), ή οποιαδήποτε δημόσια αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αγοράζει
γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα.
β) «Αλλοιώσιμα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα»: γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, τα οποία από τη
φύση τους ή στο στάδιο της μεταποίησης, ενδέχεται να καταστούν ακατάλληλα προς πώληση εντός
τριάντα (30) ημερών από τη συγκομιδή, την παραγωγή ή τη μεταποίηση.
γ) «Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα»: τα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα I της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (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,
δ) «Δημόσια αρχή»: οι εθνικές, περιφερειακές, τοπικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
οι ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτά τα νομικά
πρόσωπα που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο.
ε) «Προμηθευτής»: οποιοσδήποτε παραγωγός γεωργικών προϊόντων, ή οποιοδήποτε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής του, που πωλεί γεωργικά προϊόντα και
τρόφιμα. Ο όρος «προμηθευτής» μπορεί να περιλαμβάνει μια ομάδα τέτοιων παραγωγών γεωργικών
προϊόντων ή μια ομάδα τέτοιων φυσικών και νομικών προσώπων, όπως οργανώσεις παραγωγών,
οργανώσεις προμηθευτών και ενώσεις τέτοιων οργανώσεων.
στ) «Εμπορικό απόρρητο»: όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 22Α του ν. 1733/1987 (Α΄ 171).
Άρθρο 3
Απαγόρευση αθέμιτων ρητρών και πρακτικών υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις
(Άρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)
1. Οι ακόλουθες πρακτικές είναι εξ αντικειμένου αθέμιτες και απαγορεύονται:
α) Στην περίπτωση που ο αγοραστής εξοφλεί τον προμηθευτή:
αα) Όταν η συμφωνία προμήθειας προβλέπει παράδοση των προϊόντων σε τακτική βάση:
i. για τα αλλοιώσιμα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από
τη λήξη συμφωνηθείσας προθεσμίας παράδοσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν παραδόσεις,
ή μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καθορισμού του καταβλητέου
ποσού για την προθεσμία παράδοσης, ανάλογα με το ποια από τις δύο ημερομηνίες είναι
μεταγενέστερη,
ii. για άλλα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από τη λήξη
συμφωνηθείσας προθεσμίας παράδοσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν παραδόσεις ή μετά
την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία καθορισμού του καταβλητέου ποσού για
την προθεσμία παράδοσης, ανάλογα με το ποια από τις δύο ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη.
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Για τους σκοπούς των προθεσμιών πληρωμής που προβλέπονται στην παρούσα υποπερίπτωση, οι
συμφωνηθείσες προθεσμίες παράδοσης θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι δεν υπερβαίνουν τον έναν
(1) μήνα.
αβ) Όταν η συμφωνία προμήθειας δεν προβλέπει παράδοση των προϊόντων σε τακτική βάση:
i. για τα αλλοιώσιμα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από
την ημερομηνία παράδοσης ή τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καθορισμού του
καταβλητέου ποσού, ανάλογα με το ποια από τις δύο ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη,
ii. για άλλα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την
ημερομηνία παράδοσης ή εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία καθορισμού του καταβλητέου
ποσού, ανάλογα με το ποια από τις δύο ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη.
Όταν ο αγοραστής καθορίζει το καταβλητέο ποσό, οι προθεσμίες πληρωμής που αναφέρονται στην
υποπερ. αα) αρχίζουν να υπολογίζονται από τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης, κατά την οποία
πραγματοποιήθηκαν παραδόσεις και οι προθεσμίες πληρωμής που αναφέρονται στην υποπερ. αβ)
αρχίζουν να υπολογίζονται από την ημερομηνία παράδοσης. Δεν θεωρείται εξόφληση κατά την
έννοια του παρόντος Μέρους η παράδοση από τον αγοραστή στον προμηθευτή μεταχρονολογημένης
επιταγής.
β) Ο αγοραστής ακυρώνει παραγγελίες αλλοιώσιμων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων χωρίς
έγκαιρη ειδοποίηση, με αποτέλεσμα να αναμένεται ευλόγως ότι ο προμηθευτής αδυνατεί να βρει
εναλλακτική λύση για να διαθέσει τα προϊόντα στο εμπόριο ή για να τα χρησιμοποιήσει. Ειδοποίηση
σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών θεωρείται μη έγκαιρη ειδοποίηση.
γ) Ο αγοραστής τροποποιεί μονομερώς τους όρους μιας συμφωνίας προμήθειας ή παροχής
υπηρεσιών για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα ως προς τη συχνότητα, τη μέθοδο, τον τόπο, το
χρονοδιάγραμμα ή τον όγκο της προμήθειας ή της παράδοσης των γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων, τα πρότυπα ποιότητας, τους όρους πληρωμής ή τις τιμές ή ως προς την παροχή
υπηρεσιών, εφόσον οι όροι αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 4.
δ) Ο αγοραστής απαιτεί καταβολή πληρωμών από τον προμηθευτή που δεν σχετίζονται με την
πώληση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων του προμηθευτή.
ε) Ο αγοραστής απαιτεί από τον προμηθευτή να πληρώσει για τη χειροτέρευση ή την καταστροφή
των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που επέρχεται στις εγκαταστάσεις του αγοραστή ή αφότου
η κυριότητά τους έχει μεταβιβαστεί στον αγοραστή και μολονότι η χειροτέρευση ή καταστροφή δεν
οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή.
στ) Ο αγοραστής αρνείται να αποδεχθεί εγγράφως τους όρους συμφωνίας προμήθειας παρά το
αίτημα του προμηθευτή. Η παρούσα περίπτωση δεν ισχύει, όταν η συμφωνία προμήθειας αφορά σε
προϊόντα που παραδίδονται από προμηθευτή που έχει την ιδιότητα μέλους οργάνωσης παραγωγών
ή και συνεταιρισμού, εάν το καταστατικό της οργάνωσης ή οι κανόνες και οι αποφάσεις της
διασφαλίζουν τους όρους της συμφωνίας προμήθειας.
ζ) Ο αγοραστής παράνομα αποκτά, χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει εμπορικό απόρρητο του
προμηθευτή, κατά την έννοια των άρθρων 22Α ως 22Κ του ν. 1733/1987 (Α΄ 171), όπως προστέθηκαν
με το άρθρο 1 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52).
η) Ο αγοραστής απειλεί να πραγματοποιήσει ή πραγματοποιεί πράξεις εμπορικών αντιποίνων κατά
του προμηθευτή, εάν ο προμηθευτής ασκεί συμβατικά ή εκ του νόμου δικαιώματα, μέσω υποβολής
καταγγελίας στις αρχές επιβολής ή μέσω συνεργασίας με τις αρχές επιβολής κατά τη διάρκεια
έρευνας.
θ) Ο αγοραστής απαιτεί αποζημίωση από τον προμηθευτή για το κόστος εξέτασης καταγγελιών
πελατών που σχετίζονται με την πώληση των προϊόντων του προμηθευτή, παρά την απουσία
υπαιτιότητας του προμηθευτή.
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ι) Ο αγοραστής δεσμεύει τον πωλητή, εγγράφως ή προφορικά, να του πωλήσει ποσότητες προϊόντων,
χωρίς ταυτόχρονα να δεσμεύεται ο ίδιος για την τιμή αγοράς τους.
2. Η απαγόρευση της περ. α) της παρ. 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη:
α) των συνεπειών των καθυστερήσεων πληρωμών και των μέτρων αποκατάστασης, όπως
προβλέπονται στην παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), που εφαρμόζονται κατά
παρέκκλιση από τις προθεσμίες πληρωμής που ορίζονται στον εν λόγω νόμο, βάσει των προθεσμιών
πληρωμής που ορίζει το παρόν Μέρος,
β) της επιλογής αγοραστή και προμηθευτή να συμφωνήσουν ρήτρα επιμερισμού της αξίας, κατά την
έννοια του άρθρου 172α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών
γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/1972, (ΕΟΚ) αριθ.
234/1979, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (L 347).
3. Η απαγόρευση της περ. α) της παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στις πληρωμές:
α) αγοραστή σε προμηθευτή, εφόσον οι πληρωμές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγράμματος
για τα σχολεία, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, περί ενίσχυσης για
την παροχή οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας στα
παιδιά,
β) νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που παρέχουν υγειονομική μέριμνα και είναι
αναγνωρισμένα για τον σκοπό αυτόν. Σε αυτή την περίπτωση οι προθεσμίες που προβλέπονται στην
περ. α) της παρ. 1 μπορεί να παραταθούν έως εξήντα (60) ημέρες,
γ) συμφωνιών μεταξύ προμηθευτών σταφυλιών ή γλεύκους για την παραγωγή οίνου και των
αγοραστών τους, εφόσον:
γα) οι ειδικοί όροι πληρωμής για τις συναλλαγές πώλησης περιλαμβάνονται στις τυποποιημένες
συμβάσεις που έχουν καταστεί δεσμευτικές από το κράτος μέλος, δυνάμει του άρθρου 164 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019 και η εν λόγω επέκταση της
ισχύος των τυποποιημένων συμβάσεων ανανεώνεται από τα κράτη μέλη από την ημερομηνία αυτή,
χωρίς ουσιώδεις αλλαγές των όρων πληρωμής σε βάρος των προμηθευτών σταφυλιών ή γλεύκους
και
γβ) οι συμφωνίες μεταξύ των προμηθευτών σταφυλιών ή γλεύκους για την παραγωγή οίνου και των
άμεσων αγοραστών τους είναι ή καθίστανται πολυετείς.
Άρθρο 4
Αδιαφανείς ρήτρες
(Άρθρο 3 παρ. 2 και 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)
1. Οι ακόλουθες πρακτικές απαγορεύονται, εκτός εάν έχουν συμφωνηθεί προηγουμένως με σαφείς
και αδιαμφισβήτητους όρους στη συμφωνία προμήθειας ή σε επακόλουθη συμφωνία μεταξύ
προμηθευτή και αγοραστή:
α) Ο αγοραστής επιστρέφει στον προμηθευτή γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που δεν πωλήθηκαν,
χωρίς να πληρώσει για τα εν λόγω προϊόντα ή για τη διάθεση των προϊόντων αυτών ή και για τα δύο,
β) ο αγοραστής επιβάλλει στον προμηθευτή πληρωμή ως προϋπόθεση για να αποθεματοποιήσει, να
εκθέσει ή να προσθέσει στους καταλόγους γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα ή να διαθέσει τα
προϊόντα αυτά στην αγορά,
γ) ο αγοραστής απαιτεί από τον προμηθευτή να βαρύνεται με το σύνολο ή μέρος του κόστους
εκπτώσεων σε γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που πωλούνται από τον αγοραστή στο πλαίσιο
προώθησης, εκτός εάν ο αγοραστής, πριν από την προώθηση, η οποία ξεκινά από τον ίδιο,
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προσδιορίζει το χρονικό διάστημα της προώθησης και την αναμενόμενη ποσότητα γεωργικών
προϊόντων και τροφίμων προς παραγγελία στην τιμή με έκπτωση,
δ) ο αγοραστής απαιτεί από τον προμηθευτή να αναλάβει το κόστος για τη διαφήμιση από τον
αγοραστή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων,
ε) ο αγοραστής απαιτεί από τον προμηθευτή να πληρώσει για δαπάνες που αφορούν σε προωθητικές
ενέργειες πώλησης από τον αγοραστή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων,
στ) ο αγοραστής απαιτεί από τον προμηθευτή να αναλάβει το κόστος για το προσωπικό που είναι
επιφορτισμένο με τη διαρρύθμιση των χώρων που χρησιμοποιούνται για την πώληση των προϊόντων
του προμηθευτή.
2. Όταν απαιτείται πληρωμή από τον αγοραστή για τις καταστάσεις που αναφέρονται στις περ. β), γ),
δ), ε) ή στ) της παρ. 1, εάν ζητηθεί από τον προμηθευτή, ο αγοραστής παρέχει στον προμηθευτή
εγγράφως εκτίμηση των πληρωμών ανά μονάδα ή των συνολικών πληρωμών, ανάλογα με την
περίπτωση και, ως προς τις καταστάσεις που αναφέρονται στις περ. β), δ), ε) ή στ) της παρ. 1, παρέχει,
επίσης, εγγράφως εκτίμηση του κόστους για τους προμηθευτές και τη βάση αυτής της εκτίμησης.
Άρθρο 5
Αρχές επιβολής
(Άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)
1. Για την εφαρμογή του παρόντος Μέρους συστήνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων πενταμελής «Επιτροπή Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών», της οποίας
προΐσταται πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ως μέλη της ορίζονται οι
προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων α) Αγροτικής Ανάπτυξης, β) Γεωργίας και γ) Τροφίμων,
καθώς και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τους αναπληρωτές τους. Η θητεία των μελών
της Επιτροπής Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών ορίζεται τριετής.
2. Αρμόδιες αρχές για την επιβολή των απαγορεύσεων, που καθορίζονται στα άρθρα 3 και 4 («αρχές
επιβολής»), ορίζονται η Επιτροπή Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών της παρ. 1 και η
Επιτροπή Ανταγωνισμού. Οι αρχές επιβολής έχουν την εξουσία να ενεργούν αυτεπαγγέλτως ή
κατόπιν καταγγελίας.
3. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει αρμοδιότητα να εφαρμόζει το παρόν Μέρος: α) όταν κατά τη
διάρκεια της τελευταίας χρήσης ο συνολικός κύκλος εργασιών του αγοραστή ανέρχεται σε
τουλάχιστον πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και το συνολικό μερίδιο αγοράς των πέντε (5)
μεγαλύτερων αγοραστών ανά κανάλι διανομής ή εφοδιασμού στη σχετική αγορά γεωργικών
προϊόντων και τροφίμων είναι τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) και β) έχει ήδη επιβληθεί στον
αγοραστή, εντός του τελευταίου δεκαοκταμήνου, κατ’ εφαρμογή του παρόντος Μέρους, πρόστιμο
ίσο ή μεγαλύτερο του ενός τοις εκατό (1%) του συνολικού κύκλου εργασιών του.
Άρθρο 6
Καταγγελίες και εμπιστευτικότητα
(Άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)
1. Οι προμηθευτές υποβάλλουν καταγγελία είτε στην αρχή επιβολής του κράτους μέλους στο οποίο
είναι εγκατεστημένοι είτε στην αρχή επιβολής του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος
ο καταγγελλόμενος αγοραστής. Η αρχή επιβολής, στην οποία απευθύνεται η καταγγελία, είναι
αρμόδια για την εφαρμογή των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4.
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2. Στην Ελλάδα οι καταγγελίες υποβάλλονται στην Επιτροπή Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών
Πρακτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της παρ. 1 του άρθρου 5. Αν
διαπιστωθεί ότι έχει ήδη επιβληθεί στον αγοραστή εντός του τελευταίου δεκαοκταμήνου, κατ’
εφαρμογή του παρόντος Μέρους, πρόστιμο ίσο ή μεγαλύτερο του ενός τοις εκατό (1%) του
συνολικού κύκλου εργασιών του, η υπόθεση παραπέμπεται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία
είναι αρμόδια να διαπιστώσει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 5 και να
επιληφθεί της υπόθεσης εντός διαστήματος που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την
ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της παραπάνω
προθεσμίας, η αρμοδιότητα παραμένει στην Επιτροπή Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών
Πρακτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Οργανώσεις παραγωγών, προμηθευτών και ενώσεις οργανώσεων έχουν το δικαίωμα να
υποβάλουν καταγγελία κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσοτέρων των μελών τους ή, κατά περίπτωση,
ενός ή περισσοτέρων μελών των οργανώσεων μελών τους, όταν τα μέλη θεωρούν ότι επηρεάζονται
από την απαγορευμένη εμπορική πρακτική. Οργανώσεις που έχουν έννομο συμφέρον στην
εκπροσώπηση προμηθευτών, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελίες, κατόπιν αιτήματος ενός
προμηθευτή και προς το συμφέρον του, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
4. Αν το ζητεί ο καταγγέλλων, η αρχή επιβολής λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της
ταυτότητας του καταγγέλλοντος ή των μελών ή προμηθευτών που αναφέρονται στην παρ. 3, καθώς
και για την προστασία κάθε άλλης πληροφορίας, για την οποία ο καταγγέλλων θεωρεί ότι η
αποκάλυψή της μπορεί να είναι επιζήμια για τα συμφέροντα του ιδίου ή των μελών της οργάνωσης
ή προμηθευτών. Ο καταγγέλλων προσδιορίζει ειδικά τις πληροφορίες για τις οποίες ζητεί
εμπιστευτικότητα.
5. Η αρχή επιβολής, που επιλαμβάνεται της καταγγελίας, ενημερώνει τον καταγγέλλοντα, εντός
εύλογου χρονικού διαστήματος μετά από την παραλαβή της, για την πορεία της.
6. Αν η αρχή επιβολής θεωρεί ότι δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να προχωρήσει η διαδικασία της
καταγγελίας, ενημερώνει σχετικά τον καταγγέλλοντα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την
παραλαβή της, που δεν δύναται να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες.
7. Αν η αρχή επιβολής θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να προχωρήσει η διαδικασία της
διερεύνησης πιθανών παραβάσεων των άρθρων 3 και 4, κινεί, διενεργεί και περατώνει την έρευνα
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που δεν δύναται να υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες από
την παραλαβή της καταγγελίας.
8. Αν η αρχή επιβολής διαπιστώνει ότι ένας αγοραστής έχει παραβεί τις απαγορεύσεις που
προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4, απαιτεί να παύσει η απαγορευμένη εμπορική πρακτική, υπό την
επιφύλαξη των εξουσιών της αρχής επιβολής που προβλέπονται στο άρθρο 7.
Άρθρο 7
Εξουσίες των αρχών επιβολής
(Άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)
1. Κάθε αρχή επιβολής έχει τις ακόλουθες εξουσίες:
α) να κινεί και να διεξάγει έρευνα αυτεπαγγέλτως ή βάσει καταγγελίας, κατά το άρθρο 6,
β) να απαιτεί από τους αγοραστές και τους προμηθευτές ή τρίτους να παρέχουν όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες για τη διεξαγωγή έρευνας,
γ) να διενεργεί, στο πλαίσιο των ερευνών της, αιφνιδιαστικές επιτόπιες επιθεωρήσεις,
δ) να λαμβάνει αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες διαπιστώνεται παράβαση των απαγορεύσεων
που καθορίζονται στα άρθρα 3 και 4 και να απαιτεί από τον αγοραστή να παύσει την απαγορευμένη
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εμπορική πρακτική. Η αρχή επιβολής δύναται να μην προβεί σε λήψη απόφασης, αν αυτή ενέχει
κίνδυνο να αποκαλύψει την ταυτότητα καταγγέλλοντος ή να δημοσιοποιήσει πληροφορίες των
οποίων η κοινολόγηση θεωρείται από τον καταγγέλλοντα επιβλαβής για τα συμφέροντά του και υπό
την προϋπόθεση ότι ο καταγγέλλων έχει προσδιορίσει αυτές τις πληροφορίες, σύμφωνα με την
παρ. 4 του άρθρου 6,
ε) να επιβάλει ή να κινεί διαδικασίες για την επιβολή προστίμων, άλλων ισοδυνάμων κυρώσεων και
προσωρινών μέτρων, στον αυτουργό της παράβασης.
στ) να δημοσιεύει κατ’ έτος τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί με βάση τις περ. δ) και ε).
2. Η αρχή επιβολής κοινοποιεί προς τον καταγγελλόμενο και τον καταγγέλλοντα εγγράφως αναλυτική
περιγραφή των παραβάσεων. Στην κοινοποίηση αυτή προσδιορίζεται και ημερομηνία ακροαματικής
διαδικασίας ενώπιον της αρχής επιβολής. Ο καταγγέλλων και ο καταγγελλόμενος δικαιούνται να
λάβουν γνώση των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, να υποβάλουν εγγράφως τις απόψεις τους
επί των διερευνώμενων παραβάσεων με τα αποδεικτικά τους μέσα το αργότερο δέκα (10) ημέρες
προ της ημερομηνίας της ακροαματικής διαδικασίας και να παραστούν σε αυτήν ενώπιον της αρχής
επιβολής.
3. Αν αρχή επιβολής είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την άσκηση των εξουσιών της παρ. 1 και των
παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 9, εφαρμόζεται ο ν. 3959/2011 (Α΄ 93), εφόσον δεν αντιβαίνει προς το
παρόν Μέρος.
Άρθρο 8
Κυρώσεις επί παραβάσεων
1. Κάθε αρχή επιβολής, εφόσον διαπιστώνει παράβαση, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4, μπορεί με
απόφασή της, σωρευτικά ή διαζευκτικά:
α) να απευθύνει συστάσεις σε περίπτωση παράβασης,
β) να υποχρεώσει στην παύση της παράβασης και στην παράλειψη αυτής στο μέλλον,
γ) να επιβάλει τη λήψη μέτρων προς συμμόρφωση με τα άρθρα 3 και 4,
δ) να επιβάλει στους αγοραστές που υπέπεσαν στην παράβαση πρόστιμο που ανέρχεται μέχρι
ποσοστού ενάμισι τοις εκατό (1,5%) του συνολικού κύκλου εργασιών τους κατά το οικονομικό έτος
που προηγείται της σχετικής απόφασης και, εφόσον είναι υπότροποι ή η διαπιστωθείσα παράβαση
προκαλεί ιδιαιτέρως σημαντική διαταραχή στην αγορά, να επιβάλει πρόστιμο που ανέρχεται μέχρι
ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού κύκλου εργασιών τους κατά το οικονομικό έτος που
προηγείται της σχετικής απόφασης,
ε) να απειλήσει πρόστιμο κατά την περ. δ) σε περίπτωση συνέχισης ή επανάληψης της παράβασης,
στ) να επιβάλει το επαπειλούμενο πρόστιμο, όταν με απόφασή της βεβαιώνεται η συνέχιση ή
επανάληψη της παράβασης.
2. Εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της περ. δ) της παρ. 1 για αγοραστές με κύκλο εργασιών
άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, η Επιτροπή Καταπολέμησης Αθέμιτων
Εμπορικών Πρακτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον επιληφθεί της
υπόθεσης, ζητεί τη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την εξεταζόμενη υπόθεση, πριν από την έκδοση της
σχετικής απόφασής. Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή διατυπώνει και
αποστέλλει αιτιολογημένη απάντηση στην Επιτροπή Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών
Πρακτικών εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, άλλως η αρχή επιβολής
προχωρεί στην έκδοση της απόφασής της χωρίς τη γνώμη του.
3. Κατά την εφαρμογή της παρ. 1, η αρχή επιβολής επιλέγει το μέτρο ή τα μέτρα που κρίνονται ως
πρόσφορα και αναλογικά, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα, τη συχνότητα και τη διάρκεια της
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παράβασης, τις εκτιμώμενες επιπτώσεις της παράβασης στον ανταγωνισμό και τον επιδιωκόμενο
αποτρεπτικό χαρακτήρα του μέτρου. Για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου που προβλέπεται
στην περ. δ) της παρ. 1, λαμβάνονται υπόψη η βαρύτητα, ο βαθμός υπαιτιότητας, οι συνέπειες από
την παράβαση σε βάρος του προμηθευτή, η γεωγραφική έκταση τέλεσης της παράβασης, το
περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ή σκόπευε να αποκομίσει ο παραβάτης και η υποτροπή του
παραβάτη. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90),
βεβαιώνονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία και αποδίδονται υπέρ του Ταμείου Γεωργίας
και Κτηνοτροφίας.
4. Οι αποφάσεις της αρχής επιβολής κοινοποιούνται με επιμέλειά της στον καταγγέλλοντα και στον
καταγγελλόμενο.
Άρθρο 9
Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων
1. Η Επιτροπή Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να λαμβάνει κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα, αυτεπαγγέλτως ή κατ’
αίτηση προμηθευτών που έχουν υποβάλει καταγγελία, εφόσον η εξέταση της ενδεχόμενης
παράβασης εκκρεμεί ενώπιόν της.
2. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να λαμβάνει κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα, αυτεπαγγέλτως ή
κατ’ αίτηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και προμηθευτών που έχουν
υποβάλει καταγγελία, εφόσον η εξέταση της ενδεχόμενης παράβασης εκκρεμεί ενώπιόν της.
3. Ασφαλιστικά μέτρα σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 λαμβάνονται, εφόσον πιθανολογείται άμεσος και
επικείμενος κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης στην αλυσίδα εφοδιασμού των γεωργικών προϊόντων
και τροφίμων ή στο δημόσιο συμφέρον.
4. Η αρχή επιβολής κοινοποιεί προς τον καταγγελλόμενο ειδοποίηση για τα εξεταζόμενα
ασφαλιστικά μέτρα, στην οποία επισυνάπτεται η σχετική αίτηση των προμηθευτών ή αναφέρονται
οι λόγοι για τους οποίους επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως. Στην κοινοποίηση αυτή προσδιορίζεται και
ημερομηνία ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον της αρχής επιβολής. Οι απόψεις του
καταγγέλλοντος και του καταγγελλόμενου, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίζουν και
επικαλούνται, κατατίθενται στην αρχή επιβολής έως την ημερομηνία της ακροαματικής διαδικασίας.
Η αρχή επιβολής μπορεί να απειλήσει πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη
συμμόρφωσης προς την απόφασή της. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση της αρχής επιβολής,
που βεβαιώνει τη μη συμμόρφωση. Κατά την επιμέτρηση του προστίμου συνεκτιμώνται, ιδίως, τα
οφέλη τα οποία αποκόμισε ο αγοραστής λόγω της μη συμμόρφωσής του, καθώς και η ζημία, η οποία
έχει προκληθεί στον θιγόμενο.
5. Με τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγεται η αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων προς λήψη
ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία ιδιωτικών συμφερόντων.
Άρθρο 10
Λοιπές αξιώσεις
1. Οι προβλεπόμενες στο παρόν διαδικασίες επιβολής κυρώσεων, λήψης ασφαλιστικών μέτρων και
οι λοιπές εξουσίες των αρχών επιβολής του παρόντος Μέρους δεν αποκλείουν το δικαίωμα του
προμηθευτή να ζητεί την παύση κάθε παράβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 και την παράλειψή
της στο μέλλον, καθώς και να εγείρει κάθε άλλου είδους αξίωσή του κατά του αγοραστή ενώπιον των
πολιτικών δικαστηρίων.
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2. Το πολιτικό δικαστήριο, μετά από αίτηση του ενάγοντα, διατάσσει, δια του τύπου ή με άλλο
πρόσφορο τρόπο, τη δημοσίευση της απόφασής του, στο σύνολό της ή εν μέρει, με δαπάνη του
εναγόμενου.
Άρθρο 11
Παραγραφή
1. Η εξουσία των αρχών επιβολής να επιβάλουν τις κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 8, υπόκειται σε
παραγραφή μετά την πάροδο δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημέρα που ο προμηθευτής έλαβε γνώση
της παράβασης και του υπαιτίου προσώπου. Αν η παράβαση είναι διαρκής ή διαπράττεται κατ’
εξακολούθηση, η παραγραφή αρχίζει από την ημέρα παύσης της παράβασης.
2. Η παραγραφή διακόπτεται από κάθε πράξη των αρχών επιβολής, η οποία αφορά στη διερεύνηση
ή σε διαδικασίες κατά της συγκεκριμένης παράβασης. Η παραγραφή αρχίζει εκ νέου ύστερα από
κάθε διακοπή, συμπληρώνεται δε το αργότερο την ημέρα παρέλευσης προθεσμίας τριετίας από την
διάπραξη της παράβασης.
Άρθρο 12
Ένδικη προστασία
Οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι αρχές επιβολής δυνάμει των άρθρων 8 και 9, υπόκεινται σε
προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών
από την κοινοποίησή τους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
(ν. 2717/1999, Α΄ 97).
Άρθρο 13
Εναλλακτική επίλυση διαφορών
(Άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)
Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των προμηθευτών να υποβάλουν καταγγελίες δυνάμει του
άρθρου 6 και με την επιφύλαξη των εξουσιών των αρχών επιβολής, σύμφωνα με το άρθρο 7, οι
διαφορές μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών όσον αφορά στη χρήση αθέμιτων εμπορικών
πρακτικών από τον αγοραστή, μπορεί να υπαχθούν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, σύμφωνα
με το άρθρο 4 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190).
Άρθρο 14
Συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών
(Άρθρα 8 και 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)
1. Οι αρμόδιες αρχές επιβολής συνεργάζονται μεταξύ τους και από κοινού με τις αρχές επιβολής των
άλλων κρατών μελών και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχουν αμοιβαία συνδρομή στις
διασυνοριακές έρευνες.
2. Οι αρμόδιες αρχές επιβολής του άρθρου 5 συνεδριάζουν τουλάχιστον μία φορά ετησίως, για να
συζητούν βέλτιστες πρακτικές, νέες περιπτώσεις και νέες εξελίξεις στον τομέα των αθέμιτων
εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και
ανταλλάσσουν πληροφορίες ως προς τα εκτελεστικά μέτρα που έχουν εγκρίνει με τον παρόντα,
καθώς και ως προς τις πρακτικές επιβολής τους.
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3. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τηρεί βάση δεδομένων για τις καταγγελίες που
υποβάλλονται και για τα εκτελεστικά μέτρα και τις αποφάσεις των αναφερόμενων στο άρθρο 5
αρχών επιβολής που αφορούν στην εφαρμογή του παρόντος Μέρους. Οι αρχές επιβολής
δημοσιεύουν ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές τους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος Μέρους, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει τον αριθμό των καταγγελιών που υποβλήθηκαν
και τον αριθμό των ερευνών που ξεκίνησαν ή περατώθηκαν το προηγούμενο έτος. Για κάθε
περατωμένη έρευνα, η έκθεση περιέχει συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης, του αποτελέσματος της
έρευνας και, κατά περίπτωση, της ληφθείσας απόφασης, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων
εμπιστευτικότητας που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7.
4. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποστέλλει έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ
επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Η έκθεση
περιλαμβάνει, ιδίως, τα σχετικά δεδομένα για την εφαρμογή του παρόντος Μέρους από τις αρχές
επιβολής κατά το προηγούμενο έτος.
Άρθρο 15
Εφαρμογή άλλων διατάξεων
(Άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)
Το παρόν Μέρος δεν θίγει την εθνική νομοθεσία που αφορά στην καταπολέμηση αθέμιτων
εμπορικών πρακτικών, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, ιδίως τα άρθρα 1 και 18α
του ν. 146/1914 (Α΄ 21) και τον ν. 3959/2011 (Α΄ 93).
Άρθρο 16
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
α) Προσδιορίζονται τα προϊόντα της περ. α) του άρθρου 2, τα οποία μεταποιούνται για να
χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα με τη χρήση προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και δεν παρατίθενται σε αυτό, καθώς και
τα προϊόντα της περ. ε) του άρθρου 2.
β) Καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής καταγγελιών στην Επιτροπή Καταπολέμησης
Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών, η οργάνωση και οι κανόνες λειτουργίας της, σύμφωνα με το παρόν
Μέρος, οι λόγοι εξαίρεσης των μελών της και ο ορισμός των αναπληρωματικών μελών αυτής, καθώς
και τα πρόσωπα που καλούνται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής προς παροχή πληροφοριών ή
προσαγωγή στοιχείων και αποχωρούν πριν από τη λήψη της απόφασης, τα αντικείμενα της
συνεργασίας της Επιτροπής με τις οργανικές μονάδες και τους εποπτευόμενους φορείς του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με άλλους συναρμόδιους φορείς, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη λειτουργία και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται
να οριστεί ο τρόπος έκδοσης των σχετικών φορολογικών παραστατικών για τα αλλοιώσιμα και τα
άλλα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα του άρθρου 3.
3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται ο τρόπος ανάπτυξης
και λειτουργίας, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων της
βάσης δεδομένων της παρ. 3 του άρθρου 14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης
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και Τροφίμων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να ρυθμίζεται η διασύνδεση της ανωτέρω
βάσης δεδομένων με άλλα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου τομέα, μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).
Άρθρο 17
Μεταβατικές διατάξεις
(Άρθρο 1 παρ. 3 και 4 και άρθρο 13 παρ. 1 εδάφιο β΄ της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)
1. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στις συμβάσεις προμήθειας που συνάπτονται
από την 1η Νοεμβρίου 2021.
2. Οι συμβάσεις προμήθειας που συνάπτονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος μέχρι
την 1η Νοεμβρίου 2021, χωρίς προσαρμογή στο παρόν Μέρος, προσαρμόζονται σε αυτό μέχρι την
1η Νοεμβρίου 2021.
3. Οι συμβάσεις προμήθειας που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
προσαρμόζονται στο παρόν Μέρος σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία
δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 18
Ρυθμίσεις θεμάτων διαχείρισης ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
Ηλεκτρονική δημοπρασία - Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών - Επιτροπές Ελέγχου
και Νομιμότητας
1. Η παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«11. Η παραχώρηση ακινήτων δύναται να πραγματοποιείται με ηλεκτρονική δημοπρασία. Οι όροι, οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία της ηλεκτρονικής δημοπρασίας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4061/2012 καταργείται και η παρ. 1
διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Στην έδρα κάθε περιφέρειας συστήνεται τριμελής Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης
Διαφορών, η οποία αποτελείται από έναν διοικητικό υπάλληλο, έναν τοπογράφο ή πολιτικό μηχανικό
και έναν γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπόνο της περιφέρειας, καθώς και τους αναπληρωτές τους. Ως
πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο ανώτερος κατά βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων αυτός που έχει
περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στον ίδιο βαθμό. Ως γραμματέας της επιτροπής ορίζεται υπάλληλος
της περιφέρειας. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου περιφερειάρχη. Κάθε μέλος
της επιτροπής δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή παρά μόνο μία φορά κάθε δύο (2) έτη».
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4061/2012 καταργείται και η παρ. 1
διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Στην έδρα κάθε αποκεντρωμένης διοίκησης συστήνεται τριμελής Επιτροπή Ελέγχου και
Νομιμότητας, με μέλη (2) δύο διοικητικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και έναν (1) υπάλληλο
με πτυχίο τοπογράφου μηχανικού ή γεωπόνου, καθώς και τους αναπληρωτές τους. Με την πράξη
συγκρότησης ορίζεται ο πρόεδρος της επιτροπής. Ως γραμματέας της επιτροπής ορίζεται υπάλληλος
της αποκεντρωμένης διοίκησης. Η επιτροπή συγκροτείται με πράξη του Γενικού Γραμματέα
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κάθε μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή παρά
μόνο μία φορά κάθε δύο (2) έτη».
Άρθρο 19
Διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών
Το άρθρο εικοστό τρίτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 84), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (A΄ 104), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο εικοστό τρίτο
Διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών
Κατ’ εξαίρεση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 27 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), επιτρέπεται μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2021 η σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων
από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα με αντισυμβαλλόμενους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες
για ποσό μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, καθώς και η εκταμίευση των σχετικών
πιστώσεων, χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον
χρηματοδοτούμενο».
Άρθρο 20
Υλοποίηση υπομέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα» του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 2020 (ΠΑΑ)
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται ο τρόπος υλοποίησης
του υπομέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 2020 (ΠΑΑ), σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού αριθ.
1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 (L 347),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/2393 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2017 (L 350). Με την απόφαση
του πρώτου εδαφίου αναλύονται το σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης, πληρωμής και ελέγχου
του υπομέτρου του πρώτου εδαφίου, το σύστημα επιλογής των παρόχων γεωργικών συμβουλών
μέσω ανοικτής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και ρυθμίζεται
κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του υπομέτρου αυτού.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος
Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Αθήνα, 17 Μαρτίου 2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Χρ. Σταϊκούρας

Σπ. - Άδ. Γεωργιάδης

Ν. Κεραμέως

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Κ. Χατζηδάκης

Β. Κικίλιας

Κ. Τσιάρας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Μ. Βορίδης

Σπ. - Π. Λιβανός

Κ. Πιερρακάκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θ. Σκυλακάκης

Μιλτ. Βαρβιτσιώτης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ

Θ. Λιβάνιος

Στ. Πέτσας
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (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 και λοιπές διατάξεις
Επισπεύδον Υπουργείο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Στοιχεία επικοινωνίας: Παναγιώτα Γκολφινοπούλου, ιδιαίτερο γραφείο Υπουργού,
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λεωφόρος Αχαρνών αρ. 2, 111 43
ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 2102124393, 6944578124

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;
Επί των άρθρων 1 έως 17
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.
Επί του άρθρου 18
Με το προτεινόμενο άρθρο επιλύονται τα ακόλουθα θέματα:
Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 4061/2012 (Α΄66), οι όροι, οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την
παραχώρηση χρήσης ακινήτων που διαχειρίζεται το ΥΠΑΑΤ, καθορίζονται με
προεδρικό διάταγμα, την έκδοση του οποίου προτείνουν οι Υπουργοί Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με την προτεινόμενη
ρύθμιση τα ανωτέρω ζητήματα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (παρ. 1).
Με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4061/2012 τίθεται ο
περιορισμός ότι κάθε μέλος της τριμελούς Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης
Διαφορών της ιδίας παραγράφου του άρθρου αυτού, συμμετέχει σε αυτή μόνο
μια φορά κάθε τέσσερα έτη. Με την προτεινόμενη διάταξη, στο εν λόγω εδάφιο
τίθεται ο περιορισμός για κάθε μέλος της τριμελούς Επιτροπής Θεμάτων Γης και
Επίλυσης Διαφορών να συμμετέχει σε αυτή μόνο μια φορά κάθε δύο (2) έτη.
Με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4061/2012 τίθεται ο
περιορισμός ότι κάθε μέλος της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Νομιμότητας
της ιδίας παραγράφου του άρθρου αυτού, συμμετέχει σε αυτή μόνο μια φορά
κάθε τέσσερα έτη. Με την προτεινόμενη διάταξη, στο εν λόγω εδάφιο τίθεται ο
περιορισμός για κάθε μέλος της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Νομιμότητας
να συμμετέχει σε αυτή μόνο μια φορά κάθε δύο (2) έτη.
Επί του άρθρου 19
Το άρθρο αντιμετωπίζει τις αυξημένες ανάγκες ρευστότητας των κατά κύριο
επάγγελμα αγροτών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα αισθητές κατά την τρέχουσα
περίοδο, είτε για λόγους καλλιέργειας (γεωργοί), είτε για λόγους προμήθειας
ζωοτροφών (κτηνοτρόφοι), λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που
έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και την ανάγκη
αντιμετώπισης των συνεπειών της.
Επί του άρθρου 20
Με την προτεινόμενη διάταξη εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με απόφασή του να καθορίσει την ανάλυση του
συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης, πληρωμής και ελέγχου του
υπομέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα» του

17

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ), σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κανονισμού αριθ. 1305/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013
(L 347), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Δεκεμβρίου 2017 (L 350), καθώς και το σύστημα επιλογής των παρόχων
γεωργικών συμβουλών μέσω ανοικτής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων σε
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Επί των άρθρων 1 έως 17
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 πρακτικές ή συμβατικούς
όρους οι οποίοι είναι προς όφελός τους και σε βάρος των προμηθευτών. Οι εν
λόγω πρακτικές
παρεκκλίνουν από την ορθή εμπορική συμπεριφορά,
αντιβαίνουν στην καλή πίστη, τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και την αρχή της
εμπιστοσύνης στις εμπορικές πράξεις, επιβάλλονται μονομερώς από έναν
εμπορικό εταίρο σε άλλον, επιβάλλουν αδικαιολόγητη και δυσανάλογη
μεταβίβαση οικονομικού κινδύνου από έναν εμπορικό εταίρο σε άλλον ή
επιβάλλουν αντισυμβατική άσκηση δικαιωμάτων και παραβίαση 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 ο σημαντικότερος δίαυλος για τη διανομή των γεωργικών
προϊόντων και τροφίμων «από το αγρόκτημα στο πιάτο» (βλ. Προοίμιο, αιτ. σκ.
5). Η παραγωγή γεωργικών προϊόντων χαρακτηρίζεται από ανασφάλεια,
βασίζεται σε βιολογικές διεργασίες και είναι εκτεθειμένη σε απρόβλεπτα
μεταβλητές 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 έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο
βιοτικό επίπεδο της γεωργικής κοινότητας είτε άμεσο, στο μέτρο που αφορά
στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και τις οργανώσεις τους ως
προμηθευτών είτε έμμεσο, μέσω αλυσίδας συνεπειών κατά τρόπο που επηρεάζει
αρνητικά την πρωτογενή παραγωγή (Προοίμιο, αιτ. σκ. 7).
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου 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 (L 111). 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
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προμηθευτή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων προς επιχειρήσεις της
επόμενης ή επόμενων βαθμίδων (Business to Business, B2B).
Στον νόμο γίνεται διάκριση μεταξύ 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 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.

Επί του άρθρου 18
Ο καθορισμός των όρων της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την παραχώρηση
χρήσης ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με προεδρικό διάταγμα, την έκδοση του οποίου προτείνουν οι
Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία, ενώ επιπλέον η σκοπιμότητα της
συμμετοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην εισήγηση της εν
λόγω κανονιστικής πράξης δεν τεκμηριώνεται επαρκώς (παρ. 1).
Αποτέλεσμα της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4061/2012, είναι ότι οι τριμελείς Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης
Διαφορών που λειτουργούν στην έδρα κάθε περιφέρειας δεν μπορούν να
συγκροτηθούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά εξαιτίας της έλλειψης
προσωπικού στις περιφέρειες της χώρας (παρ. 2).
Αποτέλεσμα της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 17 του
ν. 4061/2012 είναι ότι οι τριμελείς Επιτροπές Ελέγχου και Νομιμότητας που
λειτουργούν στην έδρα κάθε αποκεντρωμένης διοίκησης δεν μπορούν να
συγκροτηθούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά εξαιτίας της έλλειψης
προσωπικού στις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας (παρ. 3).
Επί του άρθρου 19
Με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄
84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), δόθηκε η
δυνατότητα στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, λόγω των εκτάκτων
συνθηκών που επικράτησαν στην αγροτική παραγωγή και την οικονομική ζωή
της χώρας, να συνάπτουν και να ανανεώνουν συμβάσεις δανείων, πιστώσεων
και χρηματοδοτήσεων από πιστωτικά και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα χωρίς
προσκόμιση του απαιτούμενου από το πρώτο εδάφιο του άρθρου 27 του ν.
4611/2019 (Α΄ 73) αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.
Το μέτρο αυτό αποδεικνύεται εξαιρετικά αποτελεσματικό και έτυχε πολύ
θετικής ανταπόκρισης από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, επιτρέποντάς
τους την πρόσβαση σε απολύτως αναγκαία χρηματοδότηση. Επειδή μάλιστα οι
συνέπειες του «πρώτου κύματος» της πανδημίας του ιού Covid-19
εξακολουθούσαν να υφίστανται και μετά την πρώτη περίοδο επιβολής μέτρων
περιορισμού (Μάρτιος-Μάϊος 2020), με το άρθρο 45 του ν. 4701/2020 (Α΄ 128)
παρατάθηκε η ισχύς της ρύθμισης αυτής μέχρι και τις 31.12.2020.
Ήδη, με δεδομένα το δεύτερο κύμα της πανδημίας, τη θέση σε ισχύ νέων μέτρων
περιορισμού από τον Νοέμβριο 2020 και τις παρεπόμενες συνέπειές τους στην
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αγροτική παραγωγή και την οικονομική ζωή, καθίσταται αναγκαία η παράταση
του ανωτέρω μέτρου.
Επί του άρθρου 20
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση υπ’ αρ. 74/2020 του Στ΄ Τμήματος του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), μετά την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου
15 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (L 347),
σύμφωνα με τη σκέψη υπ’ αρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2393/2017, του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2017 για
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη
διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ.
1307/2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών
προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη
διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την
υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία
των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (L 350), επιτρέπεται η
υλοποίηση του υπομέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον
γεωργικό τομέα» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας» (ΠΑΑ)
2014-2020. Προβλέπεται, έτσι, η δυνατότητα επιλογής των παρόχων γεωργικών
συμβουλών μέσω διαδικασίας άλλης, πέραν αυτής των δημοσίων συμβάσεων,
μέσω ανοικτής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι η υλοποίηση αυτή γίνεται σε εφαρμογή
υπουργικής
απόφασης που
εκδίδεται
βάσει
ειδικής
νομοθετικής
εξουσιοδότησης, προς θέσπιση του συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης,
πληρωμής και ελέγχου του υπομέτρου 2.1 του ΠΑΑ, σύμφωνα με τη σχετική
ενωσιακή νομοθεσία και με πλήρη διασφάλιση των αρχών της δημοσιότητας και
της διαφάνειας της διαδικασίας, καθώς και της ίσης μεταχείρισης και αποφυγής
των διακρίσεων μεταξύ των παρόχων. Με την προτεινόμενη διάταξη, χορηγείται
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον
καθορισμό και την ανάλυση του ανωτέρω συστήματος.
3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Επί των άρθρων 1 έως 17
Το σχέδιο νόμου αφορά στα 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 για τη Λειτουργία
της ΕΕ (ΣΛΕΕ), καθώς και σε προϊόντα που δεν παρατίθενται σε αυτό το
παράρτημα, αλλά μεταποιούνται για να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα με τη
χρήση προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα αυτό. Τα φυσικά και
νομικά πρόσωπα πρέπει να είτε έχουν την ιδιότητά του παραγωγού, είτε αυτή
του αγοραστή, δηλαδή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή ομάδας
τέτοιων φυσικών και νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως του τόπου
εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου ή ομάδας, ή οποιασδήποτε δημόσιας
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αρχής, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αγοράζει γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα.
Επίσης, το σχέδιο νόμου προβλέπεται να επιφέρει έμμεσες συνέπειες στους
τελικούς καταναλωτές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, καθώς πρόκειται
να επηρεαστούν θετικά από την απάλειψη αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και
ρητρών.

Επί του άρθρου 18
Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αφορούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, αλλά και τους αγρότες, τις επιχειρήσεις και γενικότερα κάθε φυσικό
ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται για παραχώρηση ακινήτων διαχείρισης
του υπουργείου, όπως για την άσκηση αγροτικών δραστηριοτήτων και την
πραγματοποίηση επενδύσεων.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ [Χ] (άρθρα 20 - 21)
ΟΧΙ [Χ] (άρθρα 1 - 17)
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Επί του άρθρου 18
Επί της παρ. 1 του άρθρου 18: Η παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 4061/2012.
Επί της παρ. 2 του άρθρου 18: Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4061/2012.
Επί της παρ. 3 του άρθρου 18: Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του
ν. 4061/2012.

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης
νομοθεσίας

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

Επί των άρθρων 1 έως 17
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, καθώς και
συγκεκριμένες εξουσίες που προβλέπονται από το
άρθρο 6 της Οδηγίας. Δεν υφίσταται επαρκής
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εξουσιοδότηση για την ενσωμάτωση της ανωτέρω
Οδηγίας μέσω της έκδοσης κανονιστικής πράξης.
Επί του άρθρου 18
Το προτεινόμενο άρθρο αποτελεί τροποποίηση
υφιστάμενης νομοθεσίας που κατά την εφαρμογή
της προέκυψε ότι χρήζει συμπλήρωσης και
διόρθωσης.

Επί των άρθρων 1 έως 17
Η υφιστάμενη νομοθεσία για τις αθέμιτες εμπορικές
πρακτικές (ν. 146/1914) εφαρμόζεται από τα
ποινικά και τα πολιτικά δικαστήρια. Όπως όμως
αναφέρεται στην 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
ii) με αλλαγή διοικητικής φόβος για εμπορικά αντίποινα κατά ενός
καταγγέλλοντος καθώς και οι σχετικοί με την
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης αμφισβήτηση τέτοιων πρακτικών οικονομικοί
της δυνατότητας νέας κίνδυνοι περιορίζουν την πρακτική αξία των εν λόγω
μορφών προσφυγής». Σκοπός της Οδηγίας
ερμηνευτικής
2019/633 και, επομένως, του σχεδίου νόμου είναι να
προσέγγισης της
συμπληρωθούν τα υπάρχοντα εργαλεία προστασίας
υφιστάμενης
κατά ορισμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών
νομοθεσίας;
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.
Επί του άρθρου 18
Οι υφιστάμενες διατάξεις νόμων δεν επιδέχονται νέα
ερμηνευτική προσέγγιση.

iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Επί των άρθρων 1 έως 17
Δεδομένου ότι πρόκειται για ενσωμάτωση στο
ελληνικό δίκαιο ευρωπαϊκής Οδηγίας δεν
προβλέπεται για την ενσωμάτωσή της η διάθεση
περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.
Ενδεχομένως, απαιτούνται επιπλέον πόροι για την
εφαρμογή της, κατόπιν της ενσωμάτωσης.
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Συναφείς πρακτικές
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές; ΝΑΙ [Χ] (άρθρα 1 -17) ΟΧΙ 
6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

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

ii) σε όργανα της
Ε.Ε.:

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
(1.5.2021) και αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί σε
αρκετές άλλες χώρες. Η επιτροπή έλαβε επίσης υπ’
όψη της και άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες,
ιδιαίτερα 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 Decretoley 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-A2020-4832) 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/wpcontent/uploads/assets/farmbills/1933.pdf )
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.
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iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

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





















(άρθρα 1-18),
(άρθρο 19)











(άρθρα 1 – 17)




8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

Επί των άρθρων 1 έως 17
Η προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών
προϊόντων και τροφίμων, ειδικά των
παραγωγών γεωργικών προϊόντων από
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και ρήτρες.

Επί του άρθρου 18
Η επιτάχυνση και απλοποίηση της διαδικασίας
καθορισμού των όρων, προϋποθέσεων και της
διαδικασίας της ηλεκτρονικής δημοπρασίας
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για την παραχώρηση χρήσης των ακινήτων
που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (παρ. 1).
Η συγκρότηση και αποτελεσματική λειτουργία
των Επιτροπών Θεμάτων Γης και Επίλυσης
Διαφορών των Περιφερειών (παρ. 2).
Η συγκρότηση και αποτελεσματική λειτουργία
των Επιτροπών Ελέγχου και Νομιμότητας των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (παρ. 3).
Επί του άρθρου 19
Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες
που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία του
κορωνοϊού COVID-19 και την ανάγκη
αντιμετώπισης
των
συνεπειών
της,
βραχυπρόθεσμος στόχος του προτεινόμενου
άρθρου είναι η κάλυψη των αυξημένων
αναγκών ρευστότητας των κατά κύριο
επάγγελμα αγροτών.
Επί των άρθρων 1 έως 17
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 στην
αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων
και τροφίμων οι οποίες έχουν αρνητικό
αντίκτυπο στο βιοτικό επίπεδο της γεωργικής
κοινότητας και εμμέσως στις συνθήκες
ανταγωνισμού
και
τη
δομή
των
συγκεκριμένων αγορών και, συνεπώς, στους
τελικούς καταναλωτές.
ii) μακροπρόθεσμοι:
Επί του άρθρου 18
Απλούστευση και επιτάχυνση διαδικασιών
που σχετίζονται με την παραχώρηση χρήσης
ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με
αποτέλεσμα την ενίσχυση της αποκέντρωσης,
της αγροτικής παραγωγής και της ανάπτυξης,
καθώς και της επιχειρηματικότητας.
Επί των άρθρων 19 και 20
Η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και
οικονομίας.
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9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

 Εκπαίδευση - Πολιτισμός:
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

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,
παραδοσιακών και ιστορικών οικισμών

μνημείων,

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
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).

δεδομένων

του

ΟΟΣΑ
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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:
Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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
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

 Κοινωνική πολιτική:

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ποσοστό ανεργίας

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

Ποσοστό
μακροχρόνια
ανέργων
ε.γ.σ.σ.ε.
εάν συνήφθη
Ποσοστό ανεργίας νέων

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

Ποσοστό ανεργίας γυναικών

Ποσοστό
ανεργίας ανά γεωγραφική
περιφέρεια χωρίς προσφυγή σε διαιτησία
Αριθμός/ποσοστό
σ.σ.ε. που συνήφθησαν
Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης

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

Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης
Μέση
διάρκεια
σ.σ.ε. (προβλεπόμενη
στα
σχετικά κείμενα αλλά και πραγματική
(στο
σύνολο
του πληθυσμού
και ειδικότερα για
νέους)

με την έννοια της παράτασης μετά τη συμβατική τους λήξη)

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

Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας
Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά εργαζόμενο και κλάδο
οικονομίας
Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας και αριθμός/ποσοστό ατυχημάτων
που προκάλεσαν θάνατο ή αναπηρία

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία
Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)
Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
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)

ΥΓΕΙΑ
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

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ
Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
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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

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
απελαυνομένων/αιτία απέλασης

χώρα

προέλευσης

των

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και
πραγματικού αριθμού φιλοξενουμένων)
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)

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
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)
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ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρόσφατα
στοιχεία

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και
διαφορών

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

εμπορικών

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:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ /
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Δείκτης παγκόσμιας
ανταγωνιστικότητας
(κλίμα από 1 στα
100)8
Άμεσες ξένες
επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Πρόσφατα
στοιχεία

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

2014:
56,12

2015:
57,66

2016:
57,49

2017:
57,43

2018:
62,1

Επιδιωκόμ
ενος
στόχος
(3ετία)

2019:
62,58

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:

8

Με το άρθρο 14 παρ. 3 και το άρθρο 16 θεσπίζεται
μηχανισμός για την ενθάρρυνση της συνεκτικής
εφαρμογής των διατάξεων από τις εθνικές αρχές
επιβολής και της συνεργασίας μεταξύ τους, όπως
προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του
άρθρου 8 της Οδηγίας 2019/633 και για την
παρακολούθηση των καταγγελιών που υποβάλλονται
σύμφωνα με το άρθρο 6 του σχεδίου νόμου, ειδικά με τη
δημιουργία μίας βάσης δεδομένων για τις καταγγελίες
και τα εκτελεστικά μέτρα και τις αποφάσεις των αρχών
επιβολής που αφορούν στην εφαρμογή του παρόντος.

https://countryeconomy.com/government/global-competitiveness-index/greece.
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11.

12.

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ [Χ]
ΟΧΙ 
Η προβλεπόμενη βάση δεδομένων θα δημιουργηθεί με
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και με κοινή απόφαση των Υπουργών
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ψηφιακής
Εξηγήστε:
Διακυβέρνησης δύναται να ρυθμίζεται η διασύνδεση της
βάσης δεδομένων με άλλα πληροφοριακά συστήματα
του δημοσίου τομέα σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν.
4727/2020 (Α΄184).
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με άλλα
υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ [Χ]
ΟΧΙ 

Αναφέρατε ποια είναι αυτά τα
συστήματα:

13.

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

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
Άρθρο
Επί του άρθρου
1
του νόμου
Επί του άρθρου
2
του νόμου
Επί του άρθρου
3
του νόμου
Επί του άρθρου
4
του νόμου

Στόχος
Αναφέρει τον σκοπό του νόμου και ενσωματώνει το άρθρο 1 της
Οδηγίας 2019/633, ορίζοντας το αντικείμενο και το πεδίο
εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων.
Ενσωματώνονται οι ορισμοί του άρθρου 2 της Οδηγίας 2019/633
και προστίθενται νέοι ορισμοί όπως το «εμπορικό απόρρητο».
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).
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.
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Επί του άρθρου
5
του νόμου

Επί του άρθρου
6
του νόμου
Επί του άρθρου
7
του νόμου
Επί του άρθρου
8
του νόμου

Επί του άρθρου
9
του νόμου

Επί του άρθρου
10
του νόμου
Επί του άρθρου
11
του νόμου

Επί του άρθρου
12
του νόμου
Επί του άρθρου
13
του νόμου
Επί του άρθρου
14
του νόμου

Ενσωματώνει το άρθρο 4 παρ. 1 της Οδηγίας 2019/633. Ορίζει
την πενταμελή επιτροπή με τίτλο "Επιτροπή Καταπολέμησης
Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών" που συστήνεται στο 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.
Ενσωματώνει το άρθρο 5 της Οδηγίας 2019/633, ρυθμίζοντας τα
θέματα των καταγγελιών και της εμπιστευτικότητάς τους. Ορίζει
ότι στην Ελλάδα οι καταγγελίες υποβάλλονται στην Επιτροπή
Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ενσωματώνει το άρθρο 6 της Οδηγίας 2019/633, ορίζοντας τις
εξουσίες των αρχών επιβολής. Ορίζει ότι για την άσκηση των
εξουσιών αυτών εφαρμόζονται για την ΕΑ οι διατάξεις του ν.
3959/2011 (Α΄93).
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, τον επιδιωκόμενο αποτρεπτικό χαρακτήρα του
μέτρου καθώς και τυχόν υποτροπή.
Ρυθμίζει τη δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων από την ΕΑ
ή την Επιτροπή Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για τη λήψη
τους απαιτείται πιθανολόγηση άμεσου και επικείμενου κινδύνου
ανεπανόρθωτης βλάβης στην αλυσίδα εφοδιασμού ή στο δημόσιο
συμφέρον.
Καθορίζει την αστική προστασία του προμηθευτή.

Ορίζει ότι η εξουσία της ΕΑ και της Επιτροπής Καταπολέμησης
Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων να επιβάλλουν κυρώσεις για
παραβάσεις του νόμου υπόκειται σε δεκαοχτάμηνη παραγραφή
από την ημέρα που ο προμηθευτής έλαβε γνώση της παράβασης
και του υπαιτίου προσώπου και ρυθμίζει τα θέματα έναρξης και
διακοπής της.
Καθορίζει την ένδικη προστασία των ενδιαφερόμενων
επιχειρήσεων κατά των αποφάσεων των αρχών επιβολής.
Ορίζει ότι οι διαφορές μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών για τη
χρήση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από τον αγοραστή, μπορεί
να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.
4640/2019 (Α΄190).
Ενσωματώνει τα άρθρα 8 και 10 της Οδηγίας 2019/633. Ρυθμίζει
τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και δημιουργείται
στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε
συνδυασμό με την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 3 του άρθρου
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Επί του άρθρου
15
του νόμου
Επί του άρθρου
16
του νόμου

Επί του άρθρου
17 του νόμου

Επί του άρθρου
18 του νόμου

Επί του άρθρου
19 του νόμου

16, βάση δεδομένων καταγγελιών, των εκτελεστικών μέτρων και
αποφάσεων των αρχών επιβολής. Προβλέπεται ότι το
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 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.
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 οι
διατάξεις του ν. 3959/2011( Α΄93) και των άρθρων 1 και 18α του
ν. 146/1914 (Α΄21).
Παρέχει εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων να προσδιορίζει ειδικότερα τα προϊόντα της περ. α΄
του άρθρου 2, τα οποία δεν παρατίθενται στο παράρτημα I της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),
αλλά μεταποιούνται για να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα με τη
χρήση προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα αυτό
καθώς και τα προϊόντα της περ. ε΄ του άρθρου 2 και να καθορίζει
την διαδικασία υποβολής καταγγελιών στην Επιτροπή
Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών, καθώς και
θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της επιτροπής αυτής.
Παρέχει εξουσιοδότηση προς τους αρμόδιους υπουργούς για τον
ορισμό του τρόπου έκδοσης των φορολογικών παραστατικών για
τα αλλοιώσιμα και τα άλλα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα του
άρθρου 3.
Επίσης παρέχει εξουσιοδότηση προς τους αρμόδιους υπουργούς
για τον καθορισμό του τρόπου ανάπτυξης, λειτουργίας και
διασύνδεσης της βάσης δεδομένων της παρ. 3 του άρθρου 14,
τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων της.
Οι παρ. 1 και 2 ενσωματώνουν τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 1 και
το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 της Οδηγίας 2019/633,
καθορίζοντας πότε ξεκινάει η εφαρμογή του νόμου σε συμφωνίες
προμήθειας.
Στόχος του άρθρου είναι:
Να απλουστευθεί η διαδικασία καθορισμού των όρων,
προϋποθέσεων και της διαδικασίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας
για την παραχώρηση χρήσης ακινήτων που διαχειρίζεται το
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (παρ. 1).
Να καταστεί δυνατή η συγκρότηση και η αποτελεσματική
λειτουργία των Επιτροπών Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών
των Περιφερειών (παρ. 2).
Να καταστεί δυνατή η συγκρότηση και η αποτελεσματική
λειτουργία των Επιτροπών Ελέγχου και Νομιμότητας των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (παρ. 3).
Στόχος του άρθρου είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε
χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες
ρευστότητάς τους.
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Επί του άρθρου
20 του νόμου

Με το άρθρο 20 χορηγείται εξουσιοδότηση στον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία καθορίζεται η
διαδικασία υλοποίησης του υπομέτρου 2.1 του ΠΑΑ 2014-2020.

Επί του άρθρου
21 του νόμου

Ρυθμίζει την έναρξη ισχύος του νόμου.

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών
18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Αύξηση εσόδων

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Χ
(άρθρο 19)

Χ
(άρθρο 19)

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση χρόνου

Χ
(άρθρο 18)

Χ
(άρθρo 19)

Χ
(άρθρo 19)

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ
(άρθρα 18, 19)

Χ
(άρθρα 1 -17),
(άρθρο 19)

Χ
(άρθρα 1-17)
(άρθρο 19)

ΑΜΕΣΑ

Χ
Περισσότερη
δικαιοσύνη στις
εμπορικές
συναλλαγές

Άλλο

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ
(άρθρo 18,20)
Χ
(άρθρα 1-17)

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜΕΣΑ

Χ
(άρθρο 19)

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Χ
(άρθρα 18, 20)

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ
(άρθρο 19)

Χ
(άρθρα 1-17)

Χ
(άρθρα 1-17)

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Επί των άρθρων 1 έως 17
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
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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-toBusiness (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, πιθανή 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 στην 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 δυνατότητές
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,
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,
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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.
Επί του άρθρου 18
Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις απλουστεύονται και επιταχύνονται διαδικασίες που σχετίζονται με την
παραχώρηση χρήσης ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με
αποτέλεσμα την ενίσχυση των αγροτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Επί του άρθρου 19
Με την προτεινόμενη διάταξη θα στηριχθεί: α) το εισόδημα των αγροτών και των απασχολούμενων στην
αγροτική οικονομία που αποτελούν αδύναμα οικονομικά στρώματα και β) η ανταγωνιστικότητα της
ελληνικής αγροτικής παραγωγής προς όφελος της αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης της χώρας.
Επίσης, θα αναδειχθεί η δυνατότητα του κράτους να διαχειρίζεται καταστάσεις επείγοντος χαρακτήρα, οι
οποίες έχουν τόσο οικονομικές όσο και κοινωνικές διαστάσεις.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης)

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Χ
(άρθρα 1 – 17)

Χ
(άρθρα 1 – 17)

Υποδομή /
εξοπλισμός

Χ
(άρθρα 1 – 17)

Προσλήψεις /
κινητικότητα

Χ
(άρθρα 1- 17)

Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

Χ
(άρθρα 1 – 17)

Άλλο
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Χ
(άρθρο 19)

Χ
(άρθρα 1- 17)

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Επί των άρθρων 1 έως 17
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 εγκατάστασής του, ή
οποιαδήποτε δημόσια αρχή, στην Ένωση που αγοράζει γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα με ετήσιο κύκλο
εργασιών άνω των δύο εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (2.000.000 EUR), μπορούν να υποπέσουν στο πεδίο
εφαρμογής του σχεδίου νόμου και να υποστούν κυρώσεις σε περίπτωση που προχωρήσουν σε 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.
Επί του άρθρου 19
Η λειτουργία και απόδοση της ρύθμισης είναι συνάρτηση της διαχείρισής τους από τα πιστωτικά και
λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης (άρθρα 1 - 17)

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή
ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εφαρμογή της ρύθμισης θα αντιμετωπιστούν μέσω της δημοσίευσης
κατευθυντηρίων γραμμών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού όσον αφορά στην εφαρμογή της παρ. 3 του
άρθρου 5, 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 14, 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, 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.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών
21.

(ηλεκτρονική επισύναψη).
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της
γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Ε. Έκθεση διαβούλευσης
Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του σχεδίου νόμου «Ενσωμάτωση Οδηγίας 2019/633
σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (L111/59)» πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω του δικτυακού τόπου διαβουλεύσεων
του Υπουργείου http://www.opengov.gr/ypaat/ κατά το χρονικό διάστημα από 20 Νοεμβρίου
2020 έως 4 Δεκεμβρίου 2020.
Τα υποβληθέντα σχόλια καταγράφηκαν και έτυχαν επεξεργασίας τόσο ποσοτικά, δηλαδή με
βάση τον αριθμό σχολίων ανά άρθρο, όσο και ποιοτικά, δηλαδή με βάση τα κυριότερα ζητήματα
που απασχόλησαν τους πολίτες και τους φορείς.
Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης υποβλήθηκαν συνολικά 59 σχόλια. Ο πίνακας που
ακολουθεί αφορά στη μορφή του σχεδίου νόμου που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση και
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περιλαμβάνει το σύνολο των άρθρων, δηλαδή αναφέρονται και τα άρθρα που δεν έλαβαν
σχόλια.
7 σχόλια
9 σχόλια
10 σχόλια

3 σχόλια
5 σχόλια

1 σχόλιο
3 σχόλια
10 σχόλια
0 σχόλια
0 σχόλια
3 σχόλια
0 σχόλια
0 σχόλια
0 σχόλια
0 σχόλια
7 σχόλια
1 σχόλιο

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 1 της Οδηγίας 2019/633)
Άρθρο 2
Ορισμοί (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2019/633)
Άρθρο 3
Απαγόρευση αθέμιτων ρητρών και πρακτικών υπό οποιεσδήποτε
περιστάσεις (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2019/633)
Άρθρο 4
Αδιαφανείς ρήτρες (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2019/633)
Άρθρο 5
Αρχές Επιβολής και κριτήρια εφαρμογής (Άρθρο 4 της Οδηγίας
2019/633)
Άρθρο 6
Καταγγελίες και εμπιστευτικότητα (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2019/633)
Άρθρο 7
Εξουσίες των Αρχών Επιβολής (Άρθρο 6 της Οδηγίας 2019/633)
Άρθρο 8
Κυρώσεις επί παραβάσεων
Άρθρο 9
Λοιπές κυρώσεις
Άρθρο 10
Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων
Άρθρο 11
Παραγραφή
Άρθρο 12
Συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών (Άρθρα 8 και 10 της Οδηγίας
2019/633)
Άρθρο 13
Συμπληρωματική εφαρμογή εθνικού δικαίου (Άρθρο 9 της Οδηγίας
2019/633)
Άρθρο 14
Ένδικη προστασία
Άρθρο 15
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος

Όπως διαφαίνεται από τον ανωτέρω πίνακα, τα περισσότερα σχόλια υποβλήθηκαν στο άρθρο
3 «Απαγόρευση αθέμιτων ρητρών και πρακτικών υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις (Άρθρο 3 της
Οδηγίας 2019/633)» και το άρθρο 8 «Κυρώσεις επί παραβάσεων», ενώ με φθίνουσα κατάταξη
ακολουθούν το άρθρο 2 «Ορισμοί (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2019/633)», το άρθρο 1 «Αντικείμενο
και πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 1 της Οδηγίας 2019/633)» και το άρθρο 16 «Μεταβατικές
διατάξεις» που συγκεντρώνουν αρκετά σχόλια έναντι των υπολοίπων.
Τα υποβληθέντα σχόλια αναλύονται ως εξής:
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Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 1 της Οδηγίας 2019/633)
Υποβλήθηκαν συνολικά 7 σχόλια από φορείς και επιχειρήσεις. Επισημαίνεται κυρίως η ανάγκη
διευκρίνισης του όρου «ετήσιος κύκλος εργασιών» και συγκεκριμένα η διευκρίνιση του όρου
«ετήσιος» και του τρόπου υπολογισμού του. Υποστηρίζεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών
πρέπει να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον παγκόσμιο τζίρο της προμηθεύτριας
εταιρείας μέσω και των θυγατρικών της οπουδήποτε στο εξωτερικό.
Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία Μητρώου Προμηθευτών στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων στο οποίο θα εγγράφονται οι προμηθευτές προϊόντων και θα
υποχρεούνται να κοινοποιούν τον κύκλο εργασιών τους (και σε περίπτωση συνδεδεμένων
επιχειρήσεων το συνολικό κύκλο εργασιών) προκειμένου να είναι σαφές ποια επιχείρηση
εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Τέλος, διατυπώθηκε η πρόταση διαχωρισμού του γάλακτος από τα υπόλοιπα ευαλλοίωτα
προϊόντα και προτάθηκε να συμπεριληφθούν στους αγοραστές όσοι έχουν κύκλο εργασιών
κάτω των 2.000.000 ευρώ.

Άρθρο 2
Ορισμοί (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2019/633)
Υποβλήθηκαν συνολικά 9 σχόλια από φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες. Σε αυτά επισημαίνεται
η ανάγκη αποσαφήνισης των ορισμών του άρθρου 5 «γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα» (παρ.
1) και «ευαλλοίωτα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα» (παρ. 5 και συγκεκριμένα της
αποσαφήνισης των προϊόντων που μεταποιούνται από γεωργικά προϊόντα, προκειμένου το
πεδίο εφαρμογής του νόμου να καταστεί σαφές. Επιπλέον, προτείνεται η ρητή εξαίρεση των
κατεψυγμένων προϊόντων.
Τα σχόλια για την αποσαφήνιση των ορισμών έγιναν δεκτά και στο άρθρο 15 προστέθηκε
εξουσιοδοτική διάταξη για τον προσδιορισμό με υπουργική απόφαση των προϊόντων του
δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2, τα οποία δεν παρατίθενται στο παράρτημα I της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), αλλά μεταποιούνται για να
χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα με τη χρήση προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα
αυτό.
Άρθρο 3
Απαγόρευση αθέμιτων ρητρών και πρακτικών υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις (Άρθρο
3 της Οδηγίας 2019/633)
Υποβλήθηκαν συνολικά 10 σχόλια από φορείς και επιχειρήσεις εκ των οποίων τα δύο
αφορούσαν το άρθρο 2 και έχουν ενσωματωθεί στην περιγραφή των σχολίων του εν λόγω
άρθρου. Επισημαίνονται και προτείνονται μεταξύ άλλων τα εξής:
- η εκκαθάριση εντός 30 ημερών θα πρέπει να αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα παραγωγούς,
- σε γεωργικά προϊόντα με μεγάλη και συχνή διακύμανση του κόστους δεν είναι δυνατός ο εκ
των προτέρων καθορισμός της τιμής αγοράς και η συνεπακόλουθη δέσμευση του αγοραστή
(αλλά και του προμηθευτή) ως προς αυτό και ως εκ τούτου προτείνεται η διάταξη να αφορά
έγγραφες και μόνο συμφωνίες για την πώληση ορισμένων ή ελάχιστων ποσοτήτων.
- λαμβανομένου υπόψη ότι λόγω της ρύθμισης περί εξόφλησης σε τόσο σύντομες προθεσμίες
θα απαιτηθεί η πρόβλεψης χωριστή τιμολόγησης των γεωργικών και ευαλλοίωτων προϊόντων,
προτείνεται να προβλεφθεί υποχρέωση των αγοραστών να προβαίνουν σε μηνιαία εκκαθάριση,
η δε προθεσμία των 30 ή 60 ημερών αντίστοιχα να αρχίζει μετά τη μηνιαία εκκαθάριση.
- προτείνεται να αποσαφηνισθεί η έννοια της εξόφλησης.
Η πρόταση αυτή υιοθετήθηκε και διευκρινίσθηκε ότι δεν θεωρείται εξόφληση κατά την έννοια
του παρόντος νόμου η παράδοση από τον αγοραστή στον προμηθευτή μεταχρονολογημένης
επιταγής.
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- προτείνεται να προστεθεί στην υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 η φράση που
περιλαμβάνεται στην Οδηγία «κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν παραδόσεις» όσον αφορά
την προθεσμία εξόφλησης του προμηθευτή από τον αγοραστή όταν η συμφωνία παράδοσης
προβλέπει παράδοση σε τακτική βάση.
Η πρόταση υιοθετήθηκε.
Άρθρο 4
Αδιαφανείς ρήτρες (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2019/633)
Υποβλήθηκαν συνολικά 3 σχόλια από τα οποία το ένα αφορούσε το άρθρο 2 και λήφθηκε υπόψη
για την περιγραφή των σχολίων του σχετικού άρθρου. Τα σχόλια αφορούσαν νομοτεχνικές
βελτιώσεις και ειδικότερα την απόδοση ορισμένων όρων που αναφέρονται στην Οδηγία στην
ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 5
Αρχές Επιβολής και κριτήρια εφαρμογής (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2019/633)
Υποβλήθηκαν συνολικά 5 σχόλια από φορείς και επιχειρήσεις εκ των οποίων τα τέσσερα
αφορούσαν αφορούσαν το άρθρο 2. Προτάθηκε, επιπλέον, η πρόβλεψη διαδικασίας
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, μηχανισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 τη Οδηγίας.
Άρθρο 6
Καταγγελίες και εμπιστευτικότητα (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2019/633)
Υποβλήθηκε 1 σχόλιο το οποίο αφορούσε το άρθρο 2.
Άρθρο 7
Εξουσίες των Αρχών Επιβολής (Άρθρο 6 της Οδηγίας 2019/633)
Υποβλήθηκαν συνολικά 3 σχόλια νομοτεχνικής φύσης για προσθήκη λέξεων που αναφέρονται
στην Οδηγία.
Οι προτάσεις υιοθετήθηκαν.
Άρθρο 8
Κυρώσεις επί παραβάσεων
Υποβλήθηκαν συνολικά 10 σχόλια από φορείς και επιχειρήσεις τα οποία αφορούσαν την
αντικατάσταση του προστίμου μέχρι ποσοστό 3% επί του συνολικού κύκλου εργασιών, με
ποσοστό μέχρι 1% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της κατηγορίας προϊόντων που αφορά
η παράβαση, καθώς κρίθηκε δυσανάλογα υψηλό.
Η πρόταση υιοθετήθηκε εν μέρει.
Άρθρο 9
Λοιπές κυρώσεις
Δεν υποβλήθηκαν σχόλια.
Άρθρο 10
Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων
Δεν υποβλήθηκαν σχόλια.

Άρθρο 11
Παραγραφή
Υποβλήθηκαν 3 σχόλια από επιχειρήσεις. Διατυπώνεται η πρόταση για πρόβλεψη
συντομότερης παραγραφής δεδομένου ότι η διάταξη δεν ανταποκρίνεται στις τρέχουσες
εμπορικές πρακτικές, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη ότι η 18μηνη προθεσμία που τίθεται μπορεί
να αφορά σε περισσότερες της μιας χρήσης, με αποτέλεσμα ο έλεγχος να αφορά ήδη σε
κλεισμένες χρήσεις.
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Άρθρο 12
Συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών (Άρθρα 8 και 10 της Οδηγίας 2019/633)
Δεν υποβλήθηκαν σχόλια.
Άρθρο 13
Συμπληρωματική εφαρμογή εθνικού δικαίου (Άρθρο 9 της Οδηγίας 2019/633)
Δεν υποβλήθηκαν σχόλια.

Δεν υποβλήθηκαν σχόλια.

Δεν υποβλήθηκαν σχόλια.

Άρθρο 14
Ένδικη προστασία
Άρθρο 15
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις
Υποβλήθηκαν 7 σχόλια από φορείς και επιχειρήσεις στα οποία προτείνεται ως ημερομηνία
έναρξης εφαρμογής του νόμου η 1η Νοεμβρίου 2021 και το διάστημα των 12 μηνών που θα
προηγηθεί να γίνονται συστάσεις και να προτείνονται λύσεις από τις αρμόδιες αρχές, για την
ομαλή μετάβαση στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και την υλοποίηση απαραίτητων ενεργειών για
την εφαρμογή του.
Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος
Υποβλήθηκε 1 σχόλιο το οποίο αφορούσε το άρθρο 16 και λήφθηκε υπόψη για την περιγραφή
των σχολίων του σχετικού άρθρου.

Στ. Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις

25.

Ενωσιακό δίκαιο



Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)



Κανονισμός



Οδηγία
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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




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

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων
29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
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Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
Άρθρο 18 παρ. 1
«11. Η παραχώρηση ακινήτων
δύναται να πραγματοποιείται με
ηλεκτρονική δημοπρασία. Οι όροι,
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
της

ηλεκτρονικής

ορίζονται

με

δημοπρασίας

απόφαση

του

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.».

Άρθρο 18 παρ. 2, τελευταίο εδάφιο
«Κάθε μέλος της Επιτροπής δεν

Υφιστάμενες διατάξεις
Αντικαθίσταται η παρ. 11 του άρθρου
10 του ν. 4061/2012, η οποία είχε ως
εξής:
«11. Η παραχώρηση ακινήτων δύναται
να πραγματοποιείται με ηλεκτρονική
δημοπρασία. Οι όροι, οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας ορίζονται με προεδρικό
διάταγμα το οποίο εκδίδεται μετά
από πρόταση των Υπουργών
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.».
Τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4061/2012, το οποίο
είχε ως εξής:

«Κάθε μέλος της Επιτροπής δεν μπορεί
να συμμετάσχει σε αυτή παρά μόνο μία
παρά μόνο μία φορά κάθε δύο (2) φορά κάθε τέσσερα έτη.».
έτη.».
μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή

Άρθρο 18 παρ. 3, τελευταίο εδάφιο
«Κάθε μέλος της Επιτροπής δεν
μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή
παρά μόνο μία φορά κάθε δύο (2)
έτη.».
Άρθρο 19
«Κατ’ εξαίρεση του πρώτου
εδαφίου του άρθρου 27 του ν.
4611/2019 (Α΄ 73), επιτρέπεται
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 η
σύναψη και ανανέωση συμβάσεων
δανείων,
πιστώσεων
και
χρηματοδοτήσεων από τράπεζες
και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα με
αντισυμβαλλόμενους κατά κύριο
επάγγελμα αγρότες για ποσό μέχρι
είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000)
ευρώ, καθώς και η εκταμίευση των
σχετικών πιστώσεων, χωρίς την
προσκόμιση
αποδεικτικού
ασφαλιστικής ενημερότητας από
τον χρηματοδοτούμενο.».

Τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 17 του ν. 4061/2012, το οποίο
είχε ως εξής:
«Κάθε μέλος της Επιτροπής δεν μπορεί
να συμμετάσχει σε αυτή παρά μόνο μία
φορά ανά τέσσερα (4) έτη.».
Αντικαθίσταται το άρθρο εικοστό τρίτο
της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (A' 84), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4690/2020 (A΄ 104) και είχε ως εξής:
«Άρθρο εικοστό τρίτο
Διευκόλυνση
πρόσβασης
σε
χρηματοδότηση των κατά κύριο
επάγγελμα αγροτών
Κατ` εξαίρεση των οριζομένων στο
πρώτο εδάφιο του άρθρου 27 του ν.
4611/2019 (Α` 73), επιτρέπεται μέχρι
τις 30 Ιουνίου 2020 η σύναψη και
ανανέωση
συμβάσεων
δανείων,
πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από
τράπεζες
και
λοιπά
πιστωτικά
ιδρύματα με κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες για ποσό μέχρι είκοσι πέντε
χιλιάδες (25.000) ευρώ, καθώς και η
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εκταμίευση των σχετικών πιστώσεων,
χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού
ασφαλιστικής ενημερότητας από τον
χρηματοδοτούμενο.».
30.

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
που προβλέπουν κατάργηση

Καταργούμενες διατάξεις
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Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική
διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς

Επιτροπή Ανταγωνισμού

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

Άρθρο 7
σχεδίου νόμου
_
Άρθρο 8
σχεδίου νόμου
_
Άρθρο 9
σχεδίου νόμου

Αντικείμενο συναρμοδιότητας
 Αρμόδια αρχή για την
επιβολή των απαγορεύσεων
που καθορίζονται στα άρθρα 3
και 4 του σχεδίου νόμου.
 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% και έχει
επιβληθεί στον αγοραστή
πρόστιμο ίσο ή μεγαλύτερο του
1% του συνολικού κύκλου
εργασιών του.
_
Αρμόδια για την άσκηση των
εξουσιών του άρθρου 7.
_
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού
μπορεί να επιβάλλει τις
κυρώσεις του άρθρου 8 για τις
παραβάσεις που διαπιστώνει.
_
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού
μπορεί
να
λαμβάνει
ασφαλιστικά
μέτρα
αυτεπαγγέλτως, κατ’ αίτηση
του
Υπουργού
Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων,
προμηθευτών
ή ενώσεων
προμηθευτών,
εφόσον
η
ενδεχόμενη
παράβαση
εκκρεμεί ενώπιόν της.
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Άρθρο 8 , παρ.2
σχεδίου νόμου

Άρθρα 10 και
12

Άρθρο 16

Άρθρο 18

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Σε περίπτωση εφαρμογής της
δ)
της
(Γενική Γραμματεία Εμπορίου και περιπτώσεως
παραγράφου
1
για
αγοραστές
Προστασίας Καταναλωτή)
με κύκλο εργασιών άνω των
50.000.000 ευρώ, η Επιτροπή
Καταπολέμησης
Αθέμιτων
Εμπορικών Πρακτικών του
ΥΠΑΑΤ 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 εντός τριάντα (30)
ημερών από την παραλαβή του
αιτήματος, άλλως η Αρχή
Επιβολής
προχωρεί
στην
εξέταση της υποθέσεως χωρίς
την γνώμη του.
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.
1. Υπουργείο Οικονομικών
1. Λόγω συναρμοδιότητας για
θέματα
φορολογικών
2.Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
παραστατικών
για
τα
αλλοιώσιμα και τα άλλα
γεωργικά προϊόντα του άρθρου
3.
2.Λόγω συναρμοδιότητας για
τη διασύνδεση της ψηφιακής
βάσης δεδομένων στο ΥΠΠΑΤ
με
άλλα
πληροφοριακά
συστήματα του δημόσιου
τομέα.
Υπουργείο Εσωτερικών
Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3
του άρθρου αφορούν θέματα
σχετικά με την Επιτροπή
Θεμάτων Γης και Επίλυσης
Διαφορών και την Επιτροπή
Ελέγχου και Νομιμότητας,
αντίστοιχα.
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Άρθρο 19

32.

1. Υπουργείο Οικονομικών
2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
3. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων

1. Το Υπουργείο Οικονομικών
διότι η ρύθμιση αφορά τη
δυνατότητα χρηματοδότησης
των κατά κύριο επάγγελμα
αγροτών.
2. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων διότι η ρύθμιση
αφορά τράπεζες και λοιπά
πιστωτικά ιδρύματα.
3. Το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων διότι η
ρύθμιση
προβλέπει
μη
προσκόμιση
αποδεικτικού
ασφαλιστικής ενημερότητας
από τον χρηματοδοτούμενο.

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων
Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος
πράξης

Άρθρο 16 παρ. 1 Απόφαση
Υπουργού

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία
Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Αντικείμενο

α)Ειδικότερος
προσδιορισμός των
προϊόντων της περ.
α΄ του άρθρου 2, τα
οποία δεν
παρατίθενται στο
παράρτημα I της
Συνθήκης για τη
Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ),
αλλά μεταποιούνται
για να
χρησιμοποιηθούν ως
τρόφιμα με τη
χρήση προϊόντων
που
περιλαμβάνονται
στο παράρτημα
αυτό, καθώς και τα
προϊόντα της περ. ε΄
του άρθρου 2.
β) καθορισμός της
διαδικασίας και
τρόπου υποβολής
καταγγελιών στην
Επιτροπή
Καταπολέμησης
Αθέμιτων
Εμπορικών

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)
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Πρακτικών,
οργάνωση και οι
κανόνες λειτουργίας
της και κάθε άλλη
αναγκαία
λεπτομέρεια που
αφορά την
λειτουργία και
άσκηση των
αρμοδιοτήτων της.
Άρθρο 16 παρ. 2 Κοινή
Απόφαση
Υπουργών

Απόφαση
Άρθρο 16 παρ. 3 Υπουργού

Κοινή
Απόφαση
Υπουργών

Άρθρο 18

Υπουργική
απόφαση

Άρθρο 20

Υπουργική
απόφαση

Ορισμός τρόπου
έκδοσης των
σχετικών
φορολογικών
παραστατικών για
τα αλλοιώσιμα και
τα άλλα γεωργικά
προϊόντα και
τρόφιμα του άρθρου
3.
Υπουργείο
Καθορισμός τρόπου
ανάπτυξης και
Αγροτικής
λειτουργίας της
Ανάπτυξης και
βάσης δεδομένων
Τροφίμων
της παρ.3 του
άρθρου 14 και οι
τεχνικές
λεπτομέρειες
τήρησης και
επεξεργασίας.
Υπουργείο
Καθορισμός τρόπου
Αγροτικής
διασύνδεσης της
Ανάπτυξης και
βάσης δεδομένων
Τροφίμων και
της παρ.3 του
υπουργείο
άρθρου 14 με άλλα
Ψηφιακής
πληροφοριακά
Διακυβέρνησης. συστήματα του
δημοσίου τομέα.
Υπουργείο
Καθορισμός όρων,
Αγροτικής
προϋποθέσεων και
Ανάπτυξης και διαδικασίας της
Τροφίμων
ηλεκτρονικής
δημοπρασίας για
την παραχώρηση
ακινήτων
διαχείρισης του
ΥΠΑΑΤ.
Υπουργείο
Καθορισμός
Αγροτικής
υλοποίησης του
Ανάπτυξης και υπομέτρου 2.1 του
Τροφίμων
ΠΑΑ 2014-2020.

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων και
Υπουργείο
Οικονομικών
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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

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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Αθήνα, 17 Μαρτίου 2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
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Αριθμ. 73 / 3 / 2021

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (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 και λοιπές διατάξεις».
Α.
Με το προς ψήφιση σχέδιο νόμου, αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.), προβλέπονται, μεταξύ
άλλων, τα ακόλουθα:
ΜΕΡΟΣ Α’
Ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά
με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Ειδικότερα:
1.
Προσδιορίζεται το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής του υπό ψήφιση
σχεδίου νόμου και εισάγονται νέοι ορισμοί για την εφαρμογή του.
(άρθρα 1 και 2)
2.
Παρατίθενται οι πρακτικές που εξ’ αντικειμένου είναι αθέμιτες και
απαγορεύονται υπό τις οριζόμενες επιφυλάξεις και εξαιρέσεις. (άρθρα 3 και 4)
3.α. Συνιστάται στο ΥΠ.Α.Α.Τ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, πενταμελής
επιτροπή με τίτλο «Επιτροπή Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών
Πρακτικών» και ορίζονται η σύνθεση και η θητεία της.
β.
Καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την επιβολή των προαναφερόμενων
απαγορεύσεων (Επιτροπή Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών και
Επιτροπή Ανταγωνισμού) καθώς και οι παρεχόμενες σ’ αυτές εξουσίες.
γ.
Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των σχετικών
καταγγελιών.
(άρθρα 5 - 7)
4.
Καθορίζονται οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες των
προαναφερομένων ρυθμίσεων (προβλέπεται μεταξύ άλλων η επιβολή
χρηματικού προστίμου, το ύψος του οποίου εξαρτάται από τη βαρύτητα της
1
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παράβασης). Τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται από το ΥΠ.Α.Α.Τ.
αποδίδονται υπέρ του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.
(άρθρο 8)
5.
Παρέχεται αρμοδιότητα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και στην Επιτροπή
Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών:
λήψης κατάλληλων ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον πιθανολογείται
άμεσος και επικείμενος κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης στην αλυσίδα
εφοδιασμού των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων,
επιβολής προστίμου μέχρι δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη
συμμόρφωσης προς την απόφαση, με την οποία ελήφθησαν ασφαλιστικά μέτρα.
(άρθρο 9)
6.
Διατηρείται το δικαίωμα των προμηθευτών να ζητούν την παύση κάθε
παράβασης και την παράλειψή της στο μέλλον, να εγείρουν κάθε άλλου είδους
αξίωσή της κατά του αγοραστή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και να
αιτούνται στο αστικό δικαστήριο να διατάσσει τη δημοσίευση, δια του τύπου ή
με άλλο πρόσφορο τρόπο, της απόφασής του με δαπάνη του εναγόμενου.
(άρθρο 10)
7.
Υπόκειται σε:
παραγραφή δεκαοκτώ (18) μηνών, από την ημέρα διάπραξης της
παράβασης, το δικαίωμα των αρμόδιων αρχών να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών οι αποφάσεις
που λαμβάνουν οι αρχές επιβολής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από
την κοινοποίησή τους.
(άρθρα 11 και 12)
8.
Δύναται να υπαχθούν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης οι διαφορές
μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών όσον αφορά τη χρήση αθέμιτων εμπορικών
πρακτικών από τον αγοραστή.
(άρθρο 13)
9.α. Συνεργάζονται μεταξύ τους οι αρμόδιες αρχές επιβολής και από κοινού με
τις αρχές επιβολής των άλλων κρατών μελών και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και παρέχουν αμοιβαία συνδρομή στις διασυνοριακές έρευνες.
β.
Προβλέπεται ότι το ΥΠ.Α.Α.Τ.:
τηρεί βάση δεδομένων για την καταχώρηση i) των καταγγελιών που
υποβάλλονται και ii) των εκτελεστικών μέτρων και των αποφάσεων των αρχών
επιβολής που λαμβάνονται,
αποστέλλει έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
έκθεση σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ
επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.
(άρθρο 14)
10.
Διατηρούνται άθικτες οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, οι οποίες
αποσκοπούν στην καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, που δεν
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.
(άρθρο 15)
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11.
Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση κ.υ.α. με την οποία
καθορίζονται:
η οργάνωση και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Καταπολέμησης
Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
ο τρόπος ανάπτυξης και λειτουργίας της προαναφερόμενης βάσης
δεδομένων και η διασύνδεση της βάσης με άλλα ψηφιακά συστήματα του
δημόσιου τομέα.
(άρθρο 16)
12.
Τίθενται μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με την εφαρμογή διατάξεων
του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.
(άρθρο 17)
ΜΕΡΟΣ Β’
1.
Ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (αντί με π.δ., που ισχύει), οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ακινήτων διαχείρισης του
ΥΠ.Α.Α.Τ.
(άρθρο 18)
2.
Επιτρέπεται μέχρι την 31η.12.2021 η σύναψη και ανανέωση συμβάσεων
δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από πιστωτικά και λοιπά
χρηματοδοτικά ιδρύματα με αντισυμβαλλόμενους κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες, για ποσό μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, καθώς και η
εκταμίευση των σχετικών πιστώσεων, χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού
ασφαλιστικής ενημερότητας από τον χρηματοδοτούμενο, κατ’ εξαίρεση των
οριζόμενων.
(άρθρο 19)
3.
Καθορίζεται η διαδικασία υλοποίησης του υπομέτρου 2.1 «Χρήση
συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α.).
(άρθρο 20)
ΜΕΡΟΣ Γ’
Ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του υπό ψήφιση νομοσχεδίου.
(άρθρο 21)
Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα:
I.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Δαπάνη από την ανάπτυξη και λειτουργία βάσης δεδομένων για τις
καταγγελίες, τα εκτελεστικά μέτρα και τις αποφάσεις των αρχών επιβολής, το
ύψος της οποίας δεν δύναται να εκτιμηθεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα και την έκδοση σχετικής κ.υ.α. (άρθρα 14 και 16)
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2.
Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη, σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης στα
μέλη της Επιτροπή Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών, λόγω της
συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις αυτής. (άρθρο 5)
II.
Επί του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της
Επιτροπής Ανταγωνισμού
Ενδεχόμενη αύξηση των εσόδων από την επιβολή του οριζόμενου
προστίμου στους παραβάτες αγοραστές τροφίμων, σε περίπτωση μη
συμμόρφωσής τους προς την απόφαση, με την οποία ελήφθησαν ασφαλιστικά
μέτρα σε βάρος τους. (άρθρο 9)
III. Επί του προϋπολογισμού του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
(φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την απόδοση στο ανωτέρω Ταμείο τυχόν
επιβαλλόμενων από το ΥΠ.Α.Α.Τ. χρηματικών προστίμων στους παραβάτες
ρυθμίσεων του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου. (άρθρο 8)
IV. Επί του προϋπολογισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού (φορέας της
Γενικής Κυβέρνησης)
Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την επιβολή τυχόν χρηματικών
προστίμων στους παραβάτες ρυθμίσεων του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου. (άρθρο
8)
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2021
Η Γενική Διευθύντρια

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (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 και λοιπές διατάξεις».
Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου προκαλούνται σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
1.
Δαπάνη από την ανάπτυξη και λειτουργία βάσης δεδομένων για τις
καταγγελίες, τα εκτελεστικά μέτρα και τις αποφάσεις των αρχών επιβολής, το
ύψος της οποίας δεν δύναται να εκτιμηθεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα και την έκδοση σχετικής κ.υ.α. (άρθρα 14 και 16)
2.
Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη, σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης στα
μέλη της Επιτροπή Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών, λόγω
της συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις αυτής. (άρθρο 5)
Οι εν λόγω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.

Αθήνα,

Μαρτίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σ. ΛΙΒΑΝΟΣ

