ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση
της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186)»

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας
για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.
Άρθρο 2
Συλλογική αγωγή
1.
Eνώσεις προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 61 ΑΚ, οι οποίες έχουν έννομο συμφέρον
να εκπροσωπούν επιχειρηματικούς χρήστες ή χρήστες εταιρικών ιστοτόπων σύμφωνα με
τους ορισμούς των περ. 1 και 7 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150, καθώς και
δημόσιοι φορείς, στους οποίους έχει ανατεθεί η υπεράσπιση των συλλογικών συμφερόντων
επιχειρηματικών χρηστών ή χρηστών εταιρικών ιστoτόπων ή η διασφάλιση της
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παραπάνω κανονισμού έχουν το δικαίωμα να ασκούν
συλλογική αγωγή. Με τη συλλογική αγωγή, μπορούν να ζητήσουν:
α) την παράλειψη παράνομης συμπεριφοράς των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών
διαμεσολάβησης ή των παρόχων επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, όταν αυτή συνίσταται
σε παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150,
β) τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων εξασφάλισης των απαιτήσεων των επιχειρηματικών
χρηστών ή χρηστών εταιρικών ιστοτόπων για την παράλειψη της παράνομης συμπεριφοράς.
2.
Η αγωγή ασκείται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών από τότε που η
ένωση ή ο δημόσιος φορέας έλαβε γνώση της παράνομης συμπεριφοράς και, σε κάθε
περίπτωση, εντός τριών (3) ετών από την τελευταία εκδήλωση της παράνομης συμπεριφοράς
και δικάζεται κατά την τακτική διαδικασία. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την προσωρινή
εκτέλεση της απόφασης.
3.
Αποκλειστικώς αρμόδιο για την εκδίκαση της αγωγής είναι το Πολυμελές
Πρωτοδικείο της κατοικίας ή της έδρας του εναγομένου.

Άρθρο 3
Μητρώο ενώσεων και δημόσιων φορέων

1. Στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
συστήνεται και τηρείται Μητρώο των ενώσεων και δημοσίων φορέων σύμφωνα με την παρ.
5 του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150, οι οποίοι δύνανται να εγγραφούν σε αυτό
κατόπιν αίτησής τους. Η αίτηση εξετάζεται από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς
και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της, εφόσον οι ενώσεις ή οι δημόσιοι φορείς
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2. Το Μητρώο ενημερώνεται σε διαρκή βάση και
αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς. Σε κάθε
περίπτωση, η εγγραφή στο Μητρώο δεν συνιστά προϋπόθεση για την έγερση συλλογικής
αγωγής από τις ενώσεις και τους δημόσιους φορείς.
2. Δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο έχουν οι ενώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.
3 του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150, καθώς και οι δημόσιοι φορείς στους
οποίους έχει ανατεθεί η υπεράσπιση των συλλογικών συμφερόντων επιχειρηματικών
χρηστών ή χρηστών εταιρικών ιστοτόπων.
Για την εγγραφή στο Μητρώο:
α) Οι ενώσεις προσκομίζουν:
αα) την πράξη σύστασής τους, όπως ισχύει, από την οποία προκύπτει ότι επιδιώκουν σε
μόνιμη βάση σκοπούς που εξυπηρετούν το συλλογικό συμφέρον της ομάδας
επιχειρηματικών χρηστών ή χρηστών εταιρικών ιστοτόπων που εκπροσωπούν,
αβ) έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύνθεση των διοικητικών οργάνων τους (πρακτικά
εκλογής και συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου, στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου),
γγ) στοιχεία για τις πηγές χρηματοδότησής τους, καθώς και την οικονομική κατάστασή τους
(οικονομικές καταστάσεις, ισολογισμούς του τελευταίου έτους).
β) Οι δημόσιοι φορείς υποβάλλουν αίτηση, στην οποία επικαλούνται τις διατάξεις βάσει των
οποίων τους έχει ανατεθεί η υπεράσπιση των συλλογικών συμφερόντων επιχειρηματικών
χρηστών ή χρηστών εταιρικών ιστοτόπων.
3.
Στο μητρώο αναγράφονται υποχρεωτικά: α) ο αύξων αριθμός εγγραφής, β) η
επωνυμία, γ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, δ) η έδρα, ε) τα στοιχεία επικοινωνίας, και
στ) τα στοιχεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.
Οι ενώσεις και οι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν αμελλητί τη
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων και να
προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα. Επίσης, η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς
δύναται οποτεδήποτε να απαιτεί εκ νέου ενημέρωση για τα ανωτέρω στοιχεία.
5. Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 2, είτε μετά
από αυτεπάγγελτη έρευνα της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς είτε κατόπιν
ενημέρωσης από κράτος μέλος ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 8 του

άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150, η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς
διερευνά τις αμφιβολίες και, όπου αρμόζει, ανακαλεί με απόφαση του Διοικητή της την
εγγραφή στο μητρώο, αν δεν υπάρχει συμμόρφωση με ένα ή περισσότερα κριτήρια.

Άρθρο 4
Αρμόδια Αρχή εποπτείας για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150
1. Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς εποπτεύει τη συμμόρφωση των παρόχων
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης με τις
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 και διερευνά κάθε σχετική υπόθεση, είτε κατόπιν
καταγγελίας είτε αυτεπαγγέλτως σε περίπτωση που κρίνει ότι η ενδεχόμενη παράβαση έχει
ευρύτερη σημασία για την προστασία της λειτουργίας της αγοράς, επιβάλλοντας κυρώσεις
σύμφωνα με το άρθρο 5. Για την εκκίνηση αυτεπάγγελτης έρευνας, η Διυπηρεσιακή Μονάδα
Ελέγχου Αγοράς δύναται να αξιοποιεί στοιχεία και να συλλέγει πληροφορίες από κάθε
διαθέσιμη πηγή, συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών-αναφορών, οι οποίες
χρησιμοποιούνται ως πηγή γνώσης για τη διαπίστωση των συνθηκών της αγοράς.
2. Ο Διοικητής της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τα στοιχεία των ενώσεων ή δημοσίων φορέων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150.

Άρθρο 5
Εξουσίες και κυρώσεις
1. Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς έχει την εξουσία, για την εφαρμογή του
παρόντος:
α) να αποκτά πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή
που διευκολύνει τον έλεγχο πιθανολογούμενης παράβασης του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150,
β) να διενεργεί επιτόπιο έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή
μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο ελεγχόμενος πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών
διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, ή να παραγγέλλει ελέγχους που
διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να λαμβάνονται, να εξετάζονται και
να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του
ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,
γ) να διατηρεί στο αρχείο της τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά
τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή
διεκπεραίωση του ελέγχου,
δ) να αναζητά πληροφορίες σχετικά με πραγματικά περιστατικά που σχετίζονται με το
αντικείμενο του ελέγχου από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του παρόχου

επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης που
ελέγχεται, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις.
2. Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, εφόσον διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων
του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150, δύναται με απόφασή της:
α) να απευθύνει σύσταση για συμμόρφωση εντός οριζόμενης προθεσμίας, άρση της
προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον ή, αν ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών
διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών έχει ήδη συμμορφωθεί πριν από τη σύσταση,
σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον,
β) να επιβάλει στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών
μηχανών αναζήτησης πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1.500) έως δύο εκατομμύρια
(2.000.000) ευρώ.
3. Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, καθώς και για
τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, για κάθε εξατομικευμένη περίπτωση
λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα ενδεικτικά κριτήρια:
α) η φύση, η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης,
β) τυχόν ενέργειες του παρόχου επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών
μηχανών αναζήτησης με σκοπό τον μετριασμό ή την επανόρθωση της ζημίας που υπέστησαν
οι επιχειρηματικοί χρήστες ή χρήστες εταιρικών ιστοτόπων,
γ) τυχόν σχετικές προηγούμενες παραβάσεις του παρόχου επιγραμμικών υπηρεσιών
διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης,
δ) τα οικονομικά οφέλη που αποκόμισε ή τις ζημίες που απέφυγε ο πάροχος επιγραμμικών
υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης λόγω της παράβασης,
εφόσον είναι διαθέσιμα τα σχετικά στοιχεία,
ε) κάθε άλλο επιβαρυντικό ή ελαφρυντικό στοιχείο που προκύπτει από τις περιστάσεις της
υπόθεσης.
4. Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).
5. Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τη
βαρύτητα της παράβασης, να δημοσιοποιεί, δια του τύπου ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, τις
κυρώσεις που επιβάλλονται κατά την παρ. 2.

Άρθρο 6
Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται συμπληρωματικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
οδηγίας 95/46/ΕΚ, τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) και τον ν. 3471/2006 (Α’ 133).

Άρθρο 7
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται ειδικότερα θέματα
που αφορούν στη λειτουργία του μητρώου ενώσεων και δημόσιων φορέων του άρθρου 3,
όπως η μορφή, το περιεχόμενο, η διαδικασία τήρησής του, ο τρόπος εγγραφής και
διαγραφής των μελών του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος
υποβολής τους, ο χρόνος έναρξης και παύσης λειτουργίας του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
ζήτημα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται ζητήματα που
αφορούν στη διαδικασία επιβολής των κυρώσεων της παρ. 2 του άρθρου 5.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Δικαιοσύνης μπορεί
να συσταθεί μητρώο παράνομων πράξεων για τις οποίες έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

