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προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες 

διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης  
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Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης  
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  

(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1
  

  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2
  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3
  

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4
  

  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
5
  

  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
6
 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.  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

mailto:gdionysopoulos@mindev.gov.gr


 

 

 

 

Α. Αιτιολογική Έκθεση 

 
 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης 
ρύθμισης 

 
1. 

 
Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Με το Μέρος Α΄ ενσωματώνεται η Οδηγία 2020/1828 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις 

αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων 

των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ» (L 409) και 

καταργείται το άρθρο 10 του ν. 2251/1994 (Α’ 191), περί συλλογικών αγωγών. 

 Οι αντιπροσωπευτικές αγωγές θεωρούνται ως ισχυρό, αποδοτικό και 

αποτελεσματικό μέτρο προστασίας των καταναλωτών και διόρθωσης 

αδυναμιών της αγοράς (market failure), ιδίως λόγω του αποτρεπτικού 

χαρακτήρα τους και της εξοικονόμησης διοικητικών εξόδων. Το οικονομικό 

όφελος που προκύπτει από τις εν λόγω αγωγές σχετίζεται με το χαμηλότερο 

κόστος και τη μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, καθώς αποφεύγονται 

επιμέρους αγωγές με παρόμοιες αξιώσεις. Περαιτέρω, λόγω του 

αυξανόμενου διασυνοριακού εμπορίου και των εμπορικών στρατηγικών σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι παραβάσεις αυτές επηρεάζουν όλο και 

περισσότερο τους καταναλωτές σε περισσότερα κράτη μέλη, καθιστώντας 

επιβεβλημένη την ύπαρξη κανόνων για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών 

αντιπροσωπευτικών αγωγών. 

Με το Μέρος Β΄ εισάγονται συμπληρωματικές διατάξεις για την προστασία 

των καταναλωτών.  

Ειδικότερα, με το Κεφάλαιο Β εισάγονται διατάξεις που αφορούν στην 

αντιμετώπιση της διαφήμισης υπηρεσιών που παρέχονται από φυσικά και 

νομικά πρόσωπα χωρίς άδεια λειτουργίας ή άσκησης επαγγέλματος, στον 

προσδιορισμό του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και 

στην προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Επιπρόσθετα, 

αναμορφώνεται το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά στην προστασία των 

ανήλικων καταναλωτών και δίδεται η δυνατότητα λήψης διοικητικών μέτρων, 

κατά της κυκλοφορίας προϊόντων, που μπορεί να οδηγήσουν σε κίνδυνο 

σεξουαλικής θυματοποίησης ή εκμετάλλευσης ή σε εθισμό στα τυχερά 

παίγνια, τους ανήλικους καταναλωτές. Επίσης, εισάγονται νέοι κανόνες για 

την προστασία των καταναλωτών αναφορικά με το ηλεκτρονικό «ψάρεμα» 

(«phishing»), ήτοι τις πρακτικές εξαπάτησης (με πλαστές ιστοσελίδες, 

ηλεκτρονικά μηνύματα ή ειδοποιήσεις), με τις οποίες οι δράστες 

πληροφορούνται ή υφαρπάζουν τους μυστικούς κωδικούς («ΡΙΝ», «ΤΑΝ») 

των καταναλωτών για διαδικτυακές συναλλαγές και προβαίνουν σε 

μεταφορές χρημάτων από τους λογαριασμούς τους, μέσω του περιορισμού 

της ευθύνης του καταναλωτή σε βαριά αμέλεια. 

Με το Κεφάλαιο Γ’ επαναπροσδιορίζονται οι διοικητικές, ελεγκτικές και 

κυρωτικές αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας 

Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 



 

 

 

 

και Επενδύσεων, προκειμένου η αρμόδια διοικητική αρχή να ανταποκριθεί 

αποτελεσματικότερα στην αποστολή της, καθώς και να προσαρμόσει τη 

λειτουργία της στις αρχές και τα εργαλεία του ν. 4512/2018 (Α’ 5, διόρθωση 

σφάλματος Α’ 8), σχετικά με την άσκηση εποπτείας των οικονομικών 

δραστηριοτήτων και των προϊόντων στο πεδίο της προστασίας του 

καταναλωτή και της προσήκουσας παροχής υπηρεσιών. 

Με το Κεφάλαιο Δ’ αναμορφώνονται τα μέτρα επιβολής για την προστασία 

των δικαιωμάτων του καταναλωτή στον χρηματοοικονομικό τομέα, ώστε να 

ευθυγραμμίζονται στο νέο κυρωτικό πλαίσιο του ως άνω προτεινόμενου 

Κεφαλαίου Γ’. 

Με το Μέρος Γ΄ ρυθμίζεται το ζήτημα της παλαίωσης οίνων μέσω της 

καταβύθισής τους στον θαλάσσιο πυθμένα. Πρόκειται για δραστηριότητα 

ιδιαίτερα διαδεδομένη στο εξωτερικό, η οποία δημιουργεί προστιθέμενη αξία 

για τους οίνους, ιδίως σε μια χώρα που περιβάλλεται από θάλασσα και 

μπορεί να συνδυάσει τον οινικό πολιτισμό με τη ναυτική παράδοση.  

Με το Μέρος Δ΄ εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στη βελτίωση της 

λειτουργίας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδίως με την παροχή 

πρόσθετων αυτόματων υπηρεσιών για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών 

εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) και επιμέρους 

διορθωτικές παρεμβάσεις στην εταιρική και επιμελητηριακή νομοθεσία. 

  
2. 

 
Γιατί αποτελεί πρόβλημα; 

 Με το Μέρος Α’ σχετικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828, 
επιχειρείται η αντιμετώπιση των αδυναμιών που αναδείχθηκαν με την Οδηγία 
2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 
Απριλίου 2009, «περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας 
των συμφερόντων των καταναλωτών» (L 110), ιδίως δε: α) η πρόβλεψη μόνο 
αγωγών παραλείψεως και όχι αγωγών αποζημιώσεων, με αποτέλεσμα να μην 
υφίσταται σε όλα τα κράτη μέλη η δυνατότητα άσκησης συλλογικής αγωγής 
αποζημίωσης, ή σε όσα κράτη προβλέφθηκε να εμφανίζει διαφοροποιημένα 
χαρακτηριστικά, και β) η παράβλεψη του διασυνοριακού χαρακτήρα των 
διαφορών και η αναγκαιότητα ενοποίησης των κριτηρίων, τα οποία πρέπει να 
πληρούν οι καταναλωτικές οργανώσεις, για να μπορέσουν να ασκήσουν 
συλλογικές αγωγές. 
Με το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β΄ ενισχύεται η περαιτέρω η προστασία, ιδίως 
των ευάλωτων, καταναλωτών.  
Με τα Κεφάλαια Γ΄ και Δ’ του Μέρους Β’ θεσπίζονται κοινοί κανόνες και 
διαδικασίες για την εφαρμογή των νομοθετημάτων, τα οποία εποπτεύονται 
από τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, στο πλαίσιο της 
απλοποιημένης εφαρμογής τους. Επίσης, ενοποιούνται και ομογενοποιούνται 
οι κυρωτικές διαδικασίες, και οι αρμόδιες αρχές εξοπλίζονται με πρόσθετες 
εξουσίες και δυνατότητες για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της 
νομοθεσίας. 
Με το Μέρος Γ’ εισάγεται για πρώτη φορά ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά σε 

μια καινοφανή επιχειρηματική δραστηριότητα, την υποθαλάσσια παλαίωση 

οίνων, καλύπτοντας ένα εμφανές κενό της νομοθεσίας. Ειδικότερα, ορίζεται η 

διαδικασία αδειοδότησης για την υποβρύχια παλαίωσή τους, ο καθορισμός 

της θέσης πόντισης, καθώς ο έλεγχος και η επισήμανση των οίνων, τα οποία 



 

 

 

 

μέχρι σήμερα παρέμειναν αρρύθμιστα, δημιουργώντας προβλήματα ως προς 

τη χρήση του θαλάσσιου πυθμένα και την παραπληροφόρηση των 

καταναλωτών. 

 Με το Μέρος Δ’ επιλύονται διάφορα ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη 
λειτουργία της αγοράς στο ρυθμιστικό πλαίσιο της εταιρικής και  
επιμελητηριακής νομοθεσίας. 

 
3. 

 
Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Τους καταναλωτές και το σύνολο της αγοράς. 

 
 

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

 
4. 

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

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

 Ν. 2251/1994 και 4512/2018   

 
5. 

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης 
νομοθεσίας 

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

Οι προτεινόμενες διατάξεις αφενός μεν 
τροποποιούν υφιστάμενους τυπικούς νόμους, 
αφετέρου δε εισάγουν νέες προβλέψεις άνευ 
εξουσιοδοτήσεων.     

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

Βλ. ανωτέρω απάντηση υπό i) 

iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

Βλ. ανωτέρω απάντηση υπό i) 

 
  

Συναφείς πρακτικές 

 
 

6. 

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές; ΝΑΙ X ΟΧΙ 

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 

  
 
 

Ελήφησαν υπόψη σχέδια για την ενσωμάτωση της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 που έχουν εκπονηθεί σε άλλα 
κράτη – μέλη της Ε.Ε..  
Περαιτέρω, αναφορικά με την αναμόρφωση του 



 

 

 

 

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

κυρωτικού πλαισίου κατά τη διάρκεια της συνεργασίας 
της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας 
Καταναλωτή, με τη Διεύθυνση Συντονισμού και 
Παρακολούθησης του κανονιστικού πλαισίου για το 
επιχειρηματικό περιβάλλον της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας και την Παγκόσμια Τράπεζα, ελήφθησαν 
υπόψη συναφείς πρακτικές αντίστοιχων εθνικών αρχών 
για την προστασία του καταναλωτή σε κράτη - μέλη της 
Ε.Ε..  

ii) σε όργανα της Ε.Ε.: Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων παρακολούθησε τις σχετικές ομάδες 
εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (transposition 
workshops) αναφορικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2020/1828. 
 

iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 

 

  

 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

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

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

                                                                                                

 

 

 

                                                                                

 

 

 

                                                                                       

 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

i)  βραχυπρόθεσμοι: 

Η βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την 
άσκηση συλλογικών αγωγών.  

Η διεύρυνση των ελεγκτικών και κυρωτικών αρμοδιοτήτων 
της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας 
Καταναλωτή. 

Η επίλυση ζητημάτων που δημιουργούν εμπόδια στην 



 

 

 

 

προστασία του καταναλωτή και στη λειτουργία της 
αγοράς.  

Η θέσπιση πλαισίου για την υποθαλάσσια παλαίωση 
οίνων.    

ii)μακροπρόθεσμοι: 
Η αποτελεσματική προστασία του καταναλωτή και η 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. 

 

 
Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

 
14. 

 
Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

 Άρθρο Στόχος 

1 
Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται ο σκοπός του Μέρους Α’, ήτοι η 
διασφάλιση της δυνατότητας άσκησης αντιπροσωπευτικών αγωγών για την 
προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών με την 
ταυτόχρονη πρόβλεψη ασφαλιστικών δικλίδων για την αποφυγή 
ενδεχόμενων καταχρήσεων. 

2 
Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται το αντικείμενο του Μέρους Α’, σε 
συνάρτηση με τον ανωτέρω σκοπό.  

3 
Με το προτεινόμενο άρθρο αντικαθίσταται ο τίτλος του Όγδοου Μέρους του 
ν. 2251/1994, στο οποίο εντάσσεται η υπό ενσωμάτωση Οδηγία (ΕΕ) 
2020/2018.  

4 

 

Προστίθεται Κεφάλαιο Α’ στο Όγδοο Μέρος του ν. 2251/1994, 
αποτελούμενο από τα άρθρα 10α και 10β, σχετικά με το πεδίο εφαρμογής 
και τους ορισμούς του Μέρους. 

Το άρθρο 10α προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής του Όγδοου Μέρους και 
ορίζει ότι αντιπροσωπευτικές αγωγές μπορούν να ασκηθούν σε περίπτωση 
παράβασης των νομοθετημάτων που προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙI.  

Το άρθρο 10β περιλαμβάνει τους ορισμούς του Όγδοου Μέρους για την 
άσκηση αντιπροσωπευτικών αγωγών.  

5 

 

Προστίθεται Κεφάλαιο Β΄ στο Όγδοο Μέρος του ν. 2251/1994, 
αποτελούμενο από τα άρθρα 10γ και 10δ, σχετικά με τη σύσταση των 
ενώσεων καταναλωτών και την τήρηση του Μητρώου Ενώσεων 
Καταναλωτών (Μ.Ε.Κ.).   

Το άρθρο 10γ προβλέπει ειδικότερα την οργάνωση, τις αρμοδιότητες και τις 
υποχρεώσεις των ενώσεων καταναλωτών, καθώς και τους βαθμούς στους 
οποίους αυτές οργανώνονται.   

Το άρθρο 10δ προβλέπει την τήρηση του Μ.Ε.Κ. από τη Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο αποτελείται 
από δυο (2) διακριτά υπομητρώα: α) το Μητρώο Νομιμοποιούμενων 
Φορέων για την άσκηση Αντιπροσωπευτικών Αγωγών, και β) το Μητρώο 
Λοιπών Ενώσεων Καταναλωτών, για την ενίσχυση της σχετικής εποπτείας.  

6 
Προστίθεται Κεφάλαιο Γ’ στο Όγδοο Μέρος του ν. 2251/1994, 
αποτελούμενο από τα άρθρα 10ε, 10στ και 10ζ, σχετικά με ζητήματα 
νομιμοποίησης των αντιπροσωπευτικών αγωγών. 

Το άρθρο 10ε προβλέπει τους φορείς που νομιμοποιούνται να ασκούν τις 
αντιπροσωπευτικές αγωγές. 

Το άρθρο 10στ προβλέπει τα κριτήρια νομιμοποίησης των ενώσεων 
καταναλωτών για τη σχετική διαδικασία άσκησης εγχώριων ή και 
διασυνοριακών αντιπροσωπευτικών αγωγών. 



 

 

 

 

Το άρθρο 10ζ του ν. 2251/1994 προβλέπει διαδικασία ενημέρωσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί των νομιμοποιούμενων φορέων που ασκούν 
αντιπροσωπευτικές αγωγές, και αξιολόγησης των φορέων αυτών, ιδίως ως 
προς τα κριτήρια νομιμοποίησής τους, από Επιτροπή της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου.  
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Προστίθεται Κεφάλαιο Δ’ στο Όγδοο Μέρος του ν. 2251/1994, 
αποτελούμενο από τα άρθρα 10η, 10θ, 10ι, 10ια, 10ιβ και 10ιγ, σχετικά με 
τη διαδικασία άσκησης των αντιπροσωπευτικών αγωγών. 

Το άρθρο 10η του ν. 2251/1994 προβλέπει ότι σε εθνικό επίπεδο η 
αντιπροσωπευτική αγωγή ασκείται ενώπιων των ελληνικών δικαστηρίων, 
εφόσον η παράβαση του Παραρτήματος ΙΙ λάβει χώρα στην Ελλάδα. Η 
διασυνοριακή αγωγή δύναται να ασκηθεί από κοινού από φορείς διαφόρων 
κρατών μελών σε περίπτωση που συντρέχει περίπτωση προστασίας 
καταναλωτών από περισσότερες χώρες. 

Το άρθρο 10θ του ν. 2251/1994 προβλέπει ότι οι αντιπροσωπευτικές αγωγές 
ασκούνται από τις ενώσεις καταναλωτών που είναι εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο Νομιμοποιούμενων Φορέων ή από νομιμοποιούμενους φορείς 
άλλων κρατών μελών, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. 

Το άρθρο 10ι του ν. 2251/1994 προβλέπει τα μέτρα για την παύση ή την 
απαγόρευση της παράνομης συμπεριφοράς των προμηθευτών. Στο πλαίσιο 
των μέτρων αυτών (περιλαμβανομένων των αιτημάτων για προσωρινή 
δικαστική προστασία), οι νομιμοποιούμενοι φορείς αιτούνται την παύση ή 
την απαγόρευση μιας πρακτικής που θεωρείται ότι παραβιάζει τη 
νομοθεσία. Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών διατηρείται η πρόβλεψη για 
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, η οποία είναι μορφή αστικής 
κύρωσης και προβλέπεται ήδη στην περ. β) της παρ. 16 του άρθρου 10 του 
ν. 2251/1994. 

Το άρθρο 10ια του ν. 2251/1994 προβλέπει τα μέτρα επανόρθωσης ή και 
αποκατάστασης. Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών ο νομιμοποιούμενος 
φορέας δύναται να ζητήσει αποζημίωση, επισκευή, αντικατάσταση, μείωση 
τιμήματος, τερματισμό της σύμβασης ή επιστροφή χρημάτων. Σύμφωνα με 
την Οδηγία, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο οι μεμονωμένοι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές θα 
μπορούν να εκφράσουν τη βούλησή τους, είτε να εκπροσωπηθούν 
(«σύστημα opt-in»), είτε να μην εκπροσωπηθούν («σύστημα opt-out»), από 
τον νομιμοποιούμενο φορέα στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής αγωγής 
αποζημίωσης. Με το προτεινόμενο άρθρο επιλέγεται το σύστημα «opt-in», 
με δυνατότητα ωστόσο ενός καταναλωτή να επωφεληθεί και σε 
μεταγενέστερο χρονικό σημείο («late opt-in»), μετά την έκδοση τελεσίδικης 
δικαστικής απόφασης, χωρίς να είναι απαραίτητη η κατάθεση νέας αγωγής, 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2020/1828.   

Το άρθρο 10ιβ του ν. 2251/1994 ρυθμίζει δικονομικά ζητήματα των 
αντιπροσωπευτικών αγωγών. Αρμόδιο δικαστήριο ορίζεται το πολυμελές 
πρωτοδικείο. Τα μεν μέτρα απαγόρευσης ή παύσης εκδικάζονται κατά την 
εκουσία δικαιοδοσία, τα δε μέτρα επανόρθωσης ή και αποκατάστασης 
εκδικάζονται κατά τη τακτική διαδικασία. Επίσης, προβλέπεται η απαλλαγή 
από την καταβολή δικαστικού ενσήμου στις αγωγές για μέτρα 
επανόρθωσης/ αποκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 20 της 
Οδηγίας 2020/1828, ώστε η δικαστική δαπάνη να μην λειτουργεί 
αποτρεπτικά στην άσκηση αντιπροσωπευτικών αγωγών. 



 

 

 

 

Το άρθρο 10ιγ του ν. 2251/1994 ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με τον 
συμβιβασμό σε αντιπροσωπευτική αγωγή με αίτημα τη λήψη μέτρων 
επανόρθωσης ή και αποκατάστασης. Ειδικότερα ζητήματα αναφορικά με τη 
δυνατότητα των μεμονωμένων καταναλωτών (τους οποίους αφορούν η 
αγωγή και ο συνακόλουθος συμβιβασμός) να αποδεχθούν ή να απορρίψουν 
τη δέσμευσή τους από τον συμβιβασμό, θα ρυθμιστούν με απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 
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Προστίθεται Κεφάλαιο Ε’ στο Όγδοο Μέρος του ν. 2251/1994, 
αποτελούμενο από τα άρθρα 10ιδ, 10ιε, 10ιστ, 10ιζ και 10ιη, σχετικά με τη 
χρηματοδότηση των αντιπροσωπευτικών αγωγών, την κατανομή δικαστικών 
εξόδων και την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού. 

Το άρθρο 10ιδ απαγορεύει πλήρως τη χρηματοδότηση αντιπροσωπευτικών 
αγωγών από τρίτα μέρη. Σημειώνεται ότι το άρθρο 10 της Οδηγίας 
προβλέπει διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να επιτρέψουν ή μη τη 
χρηματοδότηση από τρίτα μέρη. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη 
αποφασίσουν να επιτρέψουν τη χρηματοδότηση, πρέπει να διασφαλίσουν 
ότι προλαμβάνονται οι συγκρούσεις συμφερόντων και ότι η χρηματοδότηση 
από τρίτους που έχουν οικονομικό συμφέρον για την άσκηση ή την έκβαση 
της αντιπροσωπευτικής αγωγής για μέτρα επανόρθωσης ή και 
αποκατάστασης δεν εκτρέπει την αντιπροσωπευτική αγωγή από την 
προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών. 

Το άρθρο 10ιε προβλέπει ότι μεμονωμένοι καταναλωτές τους οποίους 
αφορά αντιπροσωπευτική αγωγή για μέτρα επανόρθωσης και 
αποκατάστασης δεν καταβάλλουν δικαστικά έξοδα, πλην εξαιρετικών 
περιπτώσεων. 

Το άρθρο 10ιστ προβλέπει ότι οι νομιμοποιούμενοι φορείς παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με: α) τις αντιπροσωπευτικές αγωγές που έχουν 
αποφασίσει να ασκήσουν, β) την κατάσταση των αντιπροσωπευτικών 
αγωγών που έχουν ασκήσει και γ) τα αποτελέσματα των 
αντιπροσωπευτικών αγωγών. 

Το άρθρο 10ιζ προβλέπει την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού από τη 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
για τους νομιμοποιούμενους φορείς άσκησης αντιπροσωπευτικών αγωγών, 
καθώς και γενικότερες πληροφορίες γ’ αυτές.   

Το άρθρο 10ιη προβλέπει τις υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά την 
ενημέρωση αυτών.  
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Στο άρθρο 14 του ν. 2251/1994 (Α’ 191), περί μεταβατικών, τελικών και 
καταργούμενων διατάξεων του ως άνω νόμου, τροποποιείται ο τίτλος, ώστε 
να καταστεί σαφές ότι υφίστανται και εξουσιοδοτικές διατάξεις, και 
προστίθενται ακολούθως παρ. 4α έως 4ιδ με νέες εξουσιοδοτήσεις.  

10 
Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπονται οι μεταβατικές διατάξεις του 
Μέρους Α’.  

11 
Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζονται καταργούμενες διατάξεις του Μέρους 
Α. 

12 
Με το προτεινόμενο άρθρο διορθώνεται ο τίτλος του υφιστάμενου 
Παραρτήματος του ν. 2251/1994 και προστίθεται ως Παράρτημα ΙΙ ο 
κατάλογος διατάξεων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10α.  

13 
Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται ο σκοπός του Μέρους Β’, ήτοι η 
ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών, σε επιμέρους πεδία. 

14 
Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται το αντικείμενο του Μέρους Β’, ιδίως ως 
προς τον επαναπροσδιορισμό των διοικητικών, ελεγκτικών και κυρωτικών 



 

 

 

 

διατάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου η αρμόδια διοικητική 
αρχή να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην αποστολή της και να εντάξει 
στη λειτουργία της τις αρχές και τα κριτήρια του ν. 4512/2018, λαμβάνοντας 
υπόψη και τις αντίστοιχες ελεγκτικές και κυρωτικές αρμοδιότητες που 
διαθέτει η εν λόγω υπηρεσία στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 (L 
345). Εκτός από την πρόβλεψη νέων εξουσιών, είναι απαραίτητη η 
ενοποίηση των διαδικασιών για όλες τις περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή 
προβαίνει σε επιβολή κυρώσεων, είτε κατ’ εφαρμογή του κυρωτικού 
άρθρου 13α του ν. 2251/1994, είτε κατ’ εφαρμογή των ειδικών κυρωτικών 
διατάξεων αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή 
(όπως το άρθρο 10 του ν. 3758/2009, Α’ 68). 
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Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η αντιμετώπιση του φαινομένου της 
διαφήμισης, μέσω του διαδικτύου, παροχής υπηρεσιών από φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν τη φορολογική νομοθεσία, δεν διαθέτουν 
άδεια ή επαγγελματική κατάρτιση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών και 
δεν υπόκεινται σε ελέγχους τήρησης των υγειονομικών διατάξεων. Η 
παροχή αυτών των υπηρεσιών δημιουργεί εστίες κινδύνου για τον 
καταναλωτή, αθέμιτο ανταγωνισμό με τις νόμιμα λειτουργούσες 
επιχειρήσεις και σημαντικό ρήγμα στη φορολογική συμμόρφωση. 
Παράλληλα, κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών είναι αδύνατος ο 
έλεγχος της τήρησης της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας. Τέλος, 
επιδιώκεται η παρακίνηση των παρόχων υπηρεσιών που κινούνται στον 
χώρο της παραοικονομίας, να ενταχθούν στον επίσημο τομέα της 
οικονομίας.  
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Με το προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζονται ζητήματα του παρατηρητηρίου 
τιμών «e-katanalotis», καθώς και των διαδικασιών ενημέρωσής του, από τις 
υπόχρεες οικονομικές οντότητες. Ορίζεται επίσης ότι οι τιμές ραφιού των 
επιχειρήσεων μπορούν να είναι ανά πάσα στιγμή χαμηλότερες, αλλά ποτέ 
υψηλότερες, από την τιμή που έχει διαβιβαστεί κατά την τελευταία 
ενημέρωση του μητρώου «e-katanalotis».  
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Με το προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζονται ζητήματα των διαδικασιών 
ενημέρωσης του παρατηρητηρίου τιμών «e-katanalotis» από τις υπόχρεες 
οικονομικές οντότητες που πωλούν, στον τελικό καταναλωτή, υγρά και 
αέρια καύσιμα. 

18 
Με το προτεινόμενο άρθρο συγκεντρώνονται και επικαιροποιούνται οι 
διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν στο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών 
καταστημάτων και των καταστημάτων παροχής υπηρεσιών, προς ενίσχυση 
της ασφάλειας δικαίου. 
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Με το προτεινόμενο άρθρο επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών 
καταστημάτων την πρώτη Κυριακή του Μαΐου και την πρώτη Κυριακή του 
Νοεμβρίου κάθε έτους, επιπροσθέτως των ήδη προβλεπόμενων από την 
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α’ 173), σε αντικατάσταση των δύο 
Κυριακών στις οποίες προβλεπόταν η προαιρετική λειτουργία των 
εμπορικών καταστημάτων, κατά τη διάρκεια των καταργηθεισών 
ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων. Παράλληλα, ανατίθεται η αρμοδιότητα 
έκδοσης της απόφασης προαιρετικής λειτουργίας των εμπορικών 
καταστημάτων στους κατά τόπους Δημάρχους, στο πλαίσιο της 
αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων που αφορούν το εμπόριο. Επιπροσθέτως, 
καταργούνται αναχρονιστικές διατάξεις που δεν έτυχαν εφαρμογής και 
έμειναν ανενεργές. 



 

 

 

 

20 
Με το προτεινόμενο άρθρο επαναφέρεται η περ. ι) της παρ. 3 του άρθρου 
3α του ν. 2251/1994, περί του πεδίου εφαρμογής του ως άνω νόμου, η 
οποία εκ παραδρομής καταργήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4933/2022 (Α’ 
99).  
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Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται το άρθρο 7α του ν. 2251/1994 για 
την ψυχική υγεία των ανηλίκων καταναλωτών. Ειδικότερα, τίθεται η 
υποχρέωση των προμηθευτών να μην προβάλλουν και να μη διαθέτουν 
στην αγορά προϊόντα τα οποία, ως εκ του προορισμού, της χρήσης ή των 
συνθηκών διάθεσής τους, εκθέτουν τα παιδιά σε κίνδυνο σεξουαλικής 
θυματοποίησης ή εκμετάλλευσης. 
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Με το προτεινόμενο άρθρο σκοπείται η προστασία του καταναλωτή σε 
περίπτωση περιπτώσεων «phishing», δηλαδή πρακτικών εξαπάτησης (με 
πλαστές ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά μηνύματα ή ειδοποιήσεις), με τις οποίες 
οι δράστες πληροφορούνται ή υφαρπάζουν τους μυστικούς κωδικούς 
(«ΡΙΝ», «ΤΑΝ») των καταναλωτών για διαδικτυακές συναλλαγές και 
μεταφορές χρημάτων. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 74 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 25ης Νοεμβρίου 2015 «σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική 
αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 
2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της 
οδηγίας 2007/64/ΕΚ» (L 337) επιτρέπει στα κράτη-μέλη να περιορίσουν το 
όριο της ευθύνης του πληρωτή σε περίπτωση που δεν υφίσταται 
δόλος/πρόθεση, καθιστώντας δυνατό τον νομοθετικό περιορισμό της 
ευθύνης του πληρωτή σε περίπτωση βαριάς αμέλειας, το οποίο ωστόσο δεν 
επιλέχθηκε στον ν. 4537/2018 (Α’ 84). Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία 
άλλων κρατών που έχουν προβλέψει νομοθετικό ποσοτικό περιορισμό της 
ευθύνης του καταναλωτή σε περίπτωση βαριάς αμέλειας (Σουηδία, Δανία 
και Νορβηγία), αλλά και την ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού, 
ενόψει της έκτασης του φαινομένου «phishing», κρίνεται απαραίτητη πλέον 
η εισαγωγή της προτεινόμενης διάταξης. 
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Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου ως 
Αρχή Οργάνωσης, Εποπτείας και Συντονισμού των οικονομικών 
δραστηριοτήτων στο πεδίο προστασίας του καταναλωτή και της 
προσήκουσας παροχής υπηρεσιών, αναφορικά με τις αρμοδιότητες, είτε 
της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή, είτε της Διυπηρεσιακής 
Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.). 
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Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται ως Αρχή Εφαρμογής Εποπτείας και 

Διαχείρισης των οικονομικών δραστηριοτήτων στο πεδίο προστασίας 

καταναλωτή και προσήκουσας παροχής υπηρεσιών η Διεύθυνση 

Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, 

και οι ελεγκτικές υπηρεσίες των περιφερειών, εντός των διοικητικών ορίων 

τους. Σημειώνεται ότι με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4712/2020 (Α’ 146), 

καθώς και με την παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ. 5/2022 (Α’ 15), έχει ήδη 

οριστεί ως Αρχή Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης των οικονομικών 

δραστηριοτήτων στο ίδιο ως άνω πεδίο και η ΔΙ.Μ.Ε.Α. Mε την προτεινόμενη 

διάταξη, επιχειρείται να οριοθετηθούν οι αρμοδιότητες μεταξύ της ΔΙ.Μ.Ε.Α. 

και της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή.   

25 
Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η αρμοδιότητα των ελεγκτικών 
υπηρεσιών των περιφερειών να πραγματοποιούν ελέγχους εντός των 



 

 

 

 

 
διοικητικών ορίων τους για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης 
Προστασίας Καταναλωτή, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αιτήματος της 
Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, διαθέτοντας τις 
ίδιες εξουσίες έρευνας που διαθέτει και η Διεύθυνση Προστασίας 
Καταναλωτή. Οι προβλέψεις αυτές καθιστούν πιο αποτελεσματική την 
εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή, με δεδομένο 
ότι η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή αποτελούσε τη 
μοναδική αρχή, σε εθνικό επίπεδο, με την αρμοδιότητα ελέγχου και 
επιβολής της νομοθεσίας. Όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών 
ελέγχουν την εφαρμογή του ν. 4177/2013, ιδίως για την αναγραφή των 
τιμών, έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία επί του πεδίου, με τον ίδιο 
τρόπο έχουν τη δυνατότητα ελέγχου και των νομοθετικών διατάξεων 
αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, 
κυρίως για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.    

26 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο διευκρινίζεται ότι το σύστημα αξιολόγησης των 
καταγγελιών, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με 
τον ν. 4512/2018, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον εσωτερικό 
χειρισμό των υποθέσεων από τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας 
Καταναλωτή. Ανάλογες διατάξεις περιέχονται και στις λοιπές περιπτώσεις 
ελεγκτικών αρχών στις οποίες έχουν εισαχθεί συστήματα ελέγχου με βάση 
τον κίνδυνο, ιδίως στην περ. ιε) της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3959/2011 
(Α’ 93) για το σύστημα μοριοδότησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και 
στην περ. ζ) της παρ. 13 του άρθρου 35 του ν. 2324/1995 (Α’ 146) για το 
σύστημα μοριοδότησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

27 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο προστίθενται αρμοδιότητες έρευνας στη 
Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με στόχο την 
αποτελεσματικότερη επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία του 
καταναλωτή. Σημειώνεται ότι τις εν λόγω εξουσίες τις διαθέτει ήδη η εν 
λόγω αρχή στο πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας με τις λοιπές αρμόδιες 
αρχές, αναφορικά με τις ενδοενωσιακές παραβάσεις, τις εκτεταμένες 
παραβάσεις και τις εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, 
«σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες 
για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και 
με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004» (L 345). Συνεπώς, 
οι εξουσίες αυτές εφαρμόζονται πλέον και στο πλαίσιο της άσκησης των 
αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς Προστασίας Καταναλωτή για 
αμιγώς ημεδαπές παραβάσεις και μάλιστα για το σύνολο της νομοθεσίας, 
την εφαρμογή της οποίας επιβλέπει η ως άνω Γενική Διεύθυνση.  

28 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται η δυνατότητα λήψης προσωρινών 
μέτρων με στόχο την αποτελεσματικότερη επιβολή της νομοθεσίας για την 
προστασία του καταναλωτή. Σημειώνεται ότι η αρμόδια αρχή διαθέτει ήδη 
την εν λόγω δυνατότητα αναφορικά με τις ενδοενωσιακές παραβάσεις, 
εκτεταμένες παραβάσεις και εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή 
διάσταση σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 9 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394. Συνεπώς, οι εξουσίες αυτές εφαρμόζονται 
πλέον και στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Γενικής 
Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή για αμιγώς ημεδαπές 
παραβάσεις και μάλιστα για το σύνολο της νομοθεσίας, την εφαρμογή της 
οποίας επιβλέπει η ως άνω Γενική Διεύθυνση.   



 

 

 

 

29 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται η δυνατότητα απενεργοποίησης ή 
περιορισμού της πρόσβασης σε ιστοσελίδες προμηθευτών οι οποίοι 
παραβιάζουν τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή. 
Σημειώνεται ότι η αρμόδια αρχή διαθέτει ήδη την εν λόγω δυνατότητα 
αναφορικά με τις ενδοενωσιακές παραβάσεις, εκτεταμένες παραβάσεις και 
εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση, σύμφωνα με την περ. ζ 
της παρ. 4 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394. Συνεπώς, οι 
εξουσίες αυτές εφαρμόζονται πλέον και στο πλαίσιο της άσκησης των 
αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας 
Καταναλωτή για αμιγώς ημεδαπές παραβάσεις και μάλιστα για το σύνολο 
της νομοθεσίας, την εφαρμογή της οποίας επιβλέπει η ως άνω Γενική 
Διεύθυνση. Σημειώνεται ότι αντίστοιχες εξουσίες διαθέτουν ήδη άλλες 
ελεγκτικές αρχές στο πλαίσιο της άσκησης των δικών τους ελεγκτικών 
αρμοδιοτήτων (δεύτερο εδάφιο περ. ι) παρ. 2 άρθρου 10 ν. 4712/2020, 
δεύτερο εδάφιο περ. αι) παρ. 2 άρθρου 16 π.δ. 5/2022, σχετικά με τη 
ΔΙ.Μ.Ε.Α.). 

30 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται το χρονικό διάστημα παραγραφής 
για τις παραβάσεις της νομοθεσίας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αγοράς 
και Προστασίας Καταναλωτή, με σκοπό την αποτελεσματικότερη επιβολή 
της νομοθεσίας. Η επιλογή του χρονικού διαστήματος της παραγραφής 
συμπορεύεται προς τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της ασφάλειας 
δικαίου. 

31 
Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται το άρθρο 2 του ν. 3869/2010 (A’ 
130), περί εφαρμογής των υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά 
τη διαδικασία προδικαστικού συμβιβασμού για τη ρύθμιση οφειλών 
υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, ώστε να ευθυγραμμίζεται με τις 
προβλέψεις περί κυρώσεων του άρθρου 13α του ν. 2251/1994. 

32  
Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται το άρθρο 10 του ν. 3758/2009 (A’ 
68), περί κυρώσεων επί παραβάσεων που αφορούν στην ενημέρωση 
οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, ώστε να ευθυγραμμίζεται με τις 
προβλέψεις περί κυρώσεων του άρθρου 13α του ν. 2251/1994. 

33 
Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται το άρθρο 30 του ν. 4141/2013 (Α’ 
81), περί εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου στο πλαίσιο της εποπτείας της 
Τράπεζας της Ελλάδος, ώστε να ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις περί 
κυρώσεων του άρθρου 13α του ν. 2251/1994. 

34 
Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται το άρθρο 24 του ν. 4021/2011 (Α’ 
218), περί κυρώσεων για την παράβαση υποχρεώσεων των εκδοτών 
ηλεκτρονικού χρήματος, ώστε να ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις περί 
κυρώσεων του άρθρου 13α του ν. 2251/1994. 

35 
Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται το άρθρο 24 του ν. 4465/2017 
(Α’ 47), περί κυρώσεων για την παράβαση υποχρεώσεων των παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών, ώστε να ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις περί 
κυρώσεων του άρθρου 13α του ν. 2251/1994. 

36 
Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται ότι η δημοσιοποίηση των 
κυρώσεων που αφορούν παραβάσεις των υποχρεώσεων των πιστωτών σε 
συμβάσεις πίστωσης καταναλωτών, γίνεται με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προς εξασφάλιση αυτής της ενημέρωσης.  

37 
Στο προτεινόμενο άρθρο περιέχονται οι καταργούμενες διατάξεις του 
Μέρους Β’. 
Σημειώνεται ότι στο άρθρο 13α του ν. 2251/1994 (Α΄191) καταργείται η παρ. 
3, δεδομένου ότι η σχετική πρόβλεψη για τη μη απάντηση σε καταγγελίες 
εντάσσεται πλέον στην παρ. 4 του προτεινόμενου άρθρου 13γ του ν. 



 

 

 

 

2251/1994, που εισάγεται με το άρθρο 27 του σχεδίου νόμου. Περαιτέρω, 
καταργούνται παλαιότερες διατάξεις που αφορούν, είτε σε θέματα που 
ρυθμίζονται με το αξιολογούμενο σχέδιο νόμου, είτε διατάξεις που 
αφορούν σε παρωχημένους θεσμούς ή όργανα των οποίων η λειτουργία 
έχει ατονήσει. 

38 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται ο σκοπός του Μέρους Γ’, ήτοι η 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας στους οίνους μέσω της παλαίωσής τους, 
ήτοι της καταβύθισής τους στον θαλάσσιο πυθμένα. 

39 
Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται το αντικείμενο του Μέρους Γ’, που 
αφορά στη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου για την παλαίωση οίνων. 

40 
Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπονται οι ορισμοί του Μέρους Γ’.  

41 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζεται η αδειοδότηση της απλής χρήσης 
θαλάσσιου βυθού για πόντιση οίνων και οι περιοχές στις οποίες 
απαγορεύεται.  

42 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται ότι η ταξινόμηση των οίνων, ως 
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης 
Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), λαμβάνει χώρα, πριν την καταβύθισή τους, 
προκειμένου να μην προκύπτει πρόβλημα με τον έλεγχο των οίνων και να 
διασφαλιστεί η εφαρμογή των προϋποθέσεων του αντίστοιχου τεχνικού 
φακέλου ΠΟΠ ή ΠΓΕ. 

43 
Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπονται η διαδικασία και ο τρόπος 
πόντισης οίνων, καθώς και ο ορισμός κλιμακίου για τη διενέργεια της 
πόντισης. 

44 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται ο υποθαλάσσιος έλεγχος των 
κλωβών, χωρίς αποσφράγιση αυτών, με πρωτοβουλία της ενδιαφερόμενης 
επιχείρησης ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Παράλληλα, προβλέπεται 
η απαλλαγή του Δημοσίου σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας ή καταστροφής 
και ρυθμίζεται το ζήτημα της καταβολής φόρων σε περίπτωση που οι οίνοι 
προέρχονται από φορολογική αποθήκη. 

45 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζεται η ανέλκυση των προς παλαίωση 
οίνων με πρωτοβουλία της οινοποιητικής επιχείρησης, ακόμα και αν οι οίνοι 
έχουν εν τω μεταξύ πωληθεί σε τρίτους, για λόγους διασφάλισης ποιότητας 
και ιχνηλασιμότητας, ενώ διασφαλίζεται ο έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές. 
Παράλληλα, προβλέπεται η ανέλκυση με πρωτοβουλία του Δημοσίου για 
λόγους δημοσίου συμφέροντος. Επίσης, ορίζεται η καταβολή αντίστοιχου 
τέλους στο Δημόσιο Ταμείο, το οποίο ισούται με το ελάχιστο τέλος πόντισης 
για την κάλυψη των εξόδων του σχετικού κλιμακίου και την αποφυγή  
καταστρατηγήσεων. 

46 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται με τη λήξη της άδειας πόντισης, η 
υποχρέωση του αιτούντος να ζητήσει, είτε την ανανέωση της άδειας, είτε 
την ανέλκυση των φιαλών. Η διάταξη αποσκοπεί στο να αποφευχθεί το 
φαινόμενο της εγκατάλειψης φιαλών και κλωβών στον πυθμένα της 
θάλασσας. 

47 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα εναλλακτικού 
τρόπου επισήμανσης από την επικόλληση της συμβατικής ετικέτας επί της 
φιάλης, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η βέβαιη επισήμανση με 
ευθύνη της οινοποιητικής επιχείρησης και κατόπιν ελέγχου. Επιπροσθέτως, 
ρυθμίζονται οι ενδείξεις που μπορεί να φέρει ο οίνος που έχει υποστεί 
υποθαλάσσια παλαίωση. Για λόγους αποφυγής αθέμιτου ανταγωνισμού, η 
παράθεση των εν λόγω ενδείξεων γίνεται κατά τρόπο εξαντλητικό. 



 

 

 

 

Σημειώνεται ότι ανάλογες ενδείξεις δεν ρυθμίζονται ούτε από το δίκαιο της 
ΕΕ, ούτε με διατάξεις «soft law».  

48 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η δημιουργία Περιφερειακών 
Θαλάσσιων Πάρκων Παλαίωσης Οίνων, εντάσσοντας την όλη ρύθμιση σε 
ένα συλλογικό αναπτυξιακό πλαίσιο, υποβοηθώντας μια νέα μορφή 
εναλλακτικού τουρισμού που αναπτύσσεται ραγδαία, στην οποία η Ελλάδα 
μπορεί να πρωτοστατήσει. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στη δυνατότητα 
συνδυασμού καταδυτικού τουρισμού (επίσκεψη στα πάρκα παλαίωσης) με 
δράσεις γαστρονομικού τουρισμού και τη δυνατότητα γευστικών δοκιμών 
στην παρακείμενη παραλία, σε εξειδικευμένα καταστήματα εστίασης και 
πώλησης των υποθαλασσίως παλαιωμένων οινικών προϊόντων. 

49 
Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η εξουσιοδότηση για την έκδοση 
των απαραίτητων κανονιστικών πράξεων για την εφαρμογή του Μέρους Γ’. 

50 Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται ο σκοπός του Μέρους Δ’. 

51 Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται το αντικείμενο του Μέρους Δ’.  

52 Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται η υποπαρ. Ζ.9 της παρ. Ζ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) η σχετικά με τη συλλογική αγωγή 
οργανώσεων παραγωγών, εμπόρων και επιχειρήσεων, λόγω της κατάργησης 
του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 και της εισαγωγής νέων διατάξεων για τις 
αντιπροσωπευτικές αγωγές. 

53 
Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται το άρθρο 144 του ν. 4548/2018 
(Α’ 104), δεδομένου ότι οι ενώσεις μετόχων ανωνύμων εταιρειών δεν 
συσχετίζονται με τις ενώσεις καταναλωτών, με αποτέλεσμα να μην 
υφίσταται δικαιολογητική βάση για την καταγραφή στο μητρώο ενώσεων 
καταναλωτών, των ενώσεων μετόχων ανωνύμων εταιρειών. Συναφώς, 
καταργούνται η υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών 
και η εξουσιοδότηση έκδοσης προεδρικού διατάγματος για τον τρόπο 
ρύθμισης της λειτουργίας των ενώσεων μετόχων.   

54 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης απόδοσης 
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου στα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών 
που ιδρύονται μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης («e-Υ.Μ.Σ.»). 

55 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης εγγραφής 
στο μητρώο εργοδοτών του e-ΕΦΚΑ για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών 
εταιριών που ιδρύονται μέσω της «e-Υ.Μ.Σ.». 

56 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα εξόδου εταίρου από 
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, όταν η διάρκεια της εταιρείας τρέπεται σε 
αόριστη, κατόπιν της λήξης του χρόνου διάρκειας που προβλεπόταν στο 
καταστατικό της εταιρείας και οι εταίροι δεν έχουν συμφωνήσει στη λύση 
της. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου μεμονωμένοι 
εταίροι που δεν επιθυμούν την παραμονή τους στην Εταιρεία 
Περιορισμένης Ευθύνης, μετά τη λήξη του χρόνου διάρκειας της εταιρείας 
που προβλέπεται στο καταστατικό της, να μπορούν να αποχωρήσουν από 
αυτήν. Η δυνατότητα αυτή περιορίζεται χρονικά στους τρεις (3) μήνες από 
τη λήξη της ως άνω διάρκειας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το σχετικό 
δικαίωμα δεν θα ασκηθεί καταχρηστικά.   

57 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού εξόδων 
παράστασης μηνιαίως στον Πρόεδρο και στα μέλη του Περιφερειακού 
Επιμελητηριακού Συμβουλίου που εκπροσωπούν το εκάστοτε Επιμελητήριο, 
ικανοποιώντας πάγιο αίτημα των Επιμελητηρίων της χώρας. 

58 
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση λαμβάνουν χώρα νομοτεχνικές διορθώσεις 
προδήλως λανθασμένων παραπομπών στον ν. 4919/2022 (Α’ 71), περί 



 

 

 

 

 
σύστασης εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης και τήρησης του 
Γενικού Εμπορικού Μητρώου. 

59 
Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπονται οι καταργούμενες διατάξεις του 
Μέρους Δ’.  

60 
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των 
επιμέρους διατάξεων του νόμου. 

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων     Χ       

Μείωση δαπανών    Χ       

Εξοικονόμηση χρόνου 
 

 Χ       

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
   Χ       

Άλλο           

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

  Χ        

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών 

   Χ       

Αυξημένη αξιοπιστία / 
διαφάνεια θεσμών 

   Χ       

Βελτιωμένη διαχείριση 
κινδύνων 

   Χ       

Άλλο           

            Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

 

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 



 

 

 

 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία  

        

Υποδομή / 
εξοπλισμός 

          

Προσλήψεις / 
κινητικότητα 

          

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
          

Άλλο 
 

        

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

          

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

          

Κόστος 
συμμετοχής στη 

νέα ρύθμιση 
 

        

Άλλο           

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
 

 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 
κινδύνου 

          

Διαπίστωση 
συνεπειών 

κινδύνων στους 
στόχους 

          

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

          

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή 

  Χ        

 



 

 

 

 

Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 

την υλοποίηση της 
ρύθμισης 

   Χ       

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

          

Άλλο           

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

  
 

Ε. Έκθεση διαβούλευσης 

 
 

22. 

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την 

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους 

συναρμόδιους Υπουργούς 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Συνεργασία με 

άλλα υπουργεία / 

υπηρεσίες 

Υπουργείο Δικαιοσύνης 

Συνεργασία με 

κοινωνικούς φορείς / 

Ανεξάρτητες Αρχές 

Συνήγορος του Καταναλωτή, ενώσεις καταναλωτών και 
φορείς της αγοράς. 

 
ΣΤ. Έκθεση νομιμότητας:  

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 Άρθρα 20, 24 και 106  

 

25. Ενωσιακό δίκαιο 

 
 

 
 
 
 

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 

Κανονισμός 
Ελήφθησαν υπόψη οι εξουσίες των αρμοδίων αρχών που 
προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394. 

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ενισχυμένους κανόνες κυρώσεων που θα καταστήσουν πιο 
συνεκτική την επιβολή τους. Επίσης, καθιερώνεται μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά στις ενδεχόμενες 
συνέπειες για τους εμπόρους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το οποίο θα οδηγήσει, αφενός σε μειωμένο, 
αφετέρου σε πιο ακριβές, κόστος εκτίμησης κινδύνου. 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Οδηγία 

Οδηγίες (ΕΕ) 2020/1828 και 2009/22/ΕΚ 

 

Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών 

 
 

 
 
 

 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 

Διεθνείς συμβάσεις 

 

 

 


