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Ε Ι Δ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) 

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

«Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών 

διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου 

Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και 

λοιπές διατάξεις»  

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου προκαλούνται τα 

ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:  

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού: 

 

1. Ετήσια δαπάνη, ποσού 320 χιλ. ευρώ περίπου, από τη σύσταση είκοσι 

(20) νέων οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Υπουργείο Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων (ΥΠ.ΑΝ.Ε.), η οποία θα υλοποιείται στο βαθμό πλήρωσης 

των θέσεων.  

 

2. Δαπάνη από τη δημιουργία Μητρώου στο οποίο δύναται να 

εγγράφονται οι ενώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 

2019/1150, καθώς και οι δημόσιοι φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η 

υπεράσπιση των συλλογικών συμφερόντων επιχειρηματικών χρηστών ή 

χρηστών εταιρικών ιστοτόπων.  

 

3. Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα ενίσχυσης του προϋπολογισμού 

της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην περίπτωση που: 

- το ύψος των ετήσιων εσόδων αυτής είναι χαμηλότερο του ελάχιστου 

ορίου εσόδων, η οποία θα εξαρτηθεί από τον υπολογισμό της διαφοράς των 

εισπραχθέντων εσόδων με το ελάχιστο όριο εσόδων που υπολογίζεται επί 

συγκεκριμένου ποσοστού του ΑΕΠ του προηγούμενου οικονομικού έτους. 

- η –υπό σύσταση- ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού κρίνει θετικά για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων της 

Επιτροπής, ύστερα από μέτρηση βασικών δεικτών απόδοσης. (άρθρο 16) 

 

4. Εφάπαξ δαπάνη για την κάλυψη του κόστους εξοπλισμού του Γραφείου 

Διοικητή της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), η οποία 

εκτιμάται σύμφωνα με το επισπεύδον Υπουργείο στα 1.500 ευρώ περίπου.  

 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του 

κρατικού προϋπολογισμού. 
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II. Επί του προϋπολογισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού (φορέας 

Γενικής Κυβέρνησης) 

 

Δαπάνη από την αμοιβή που θα χορηγηθεί στην ομάδα 

εμπειρογνωμόνων για την επεξεργασία των Κεντρικών Δεικτών 

Αποδοτικότητας, το ύψος της οποίας θα καθορισθεί με την έκδοση  της 

σχετικής κ.υ.α.  

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού.   

 

Αθήνα, 6  Νοεμβρίου 2020 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ                                            Σ.-Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
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