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ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

με τίτλο

«Εκσυγχρονισμός του θεσμικού Πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής

και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των

επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα

περιστολής ψαινομένων αθέμιτης κερδοψορίας σε περιόδους κρίσης

1. Για την αντιμετώπιση της επιτακτικής ανάγκης Προστασίας της αγοραστικής δύναμης του
καταναλωτή σε περιόδους κρίσης, επιτρέπεται η δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας
των επιχειρήσεων που παραβιάζουν την παρ. Ι του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124),
περί εκτάκτων μέτρων περιστολής ψαινομένων αθέμιτης κερδοψορίας. Η δημοσίευση της
εμπορικής επωνυ μίας μιας επιχείρησης λαμβάνει χώρα αν:

α) έχει επιβληθεί σε αυτήν διοικητικό πρόστιμο ύψους μεγαλύτερου από πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ ή,

β) έχει επιβληθεί σε αυτήν διοικητικό πρόστιμο για δεύτερη ψορά, ανεξαρτήτως ύψους

για παραβίαση του άρθρου 58 του ν. 4818/2021.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος ως «εμπορική επωνυμία» μιας επιχείρησης νοείται το
όνομα, ή η εμπορική ή εταιρική επωνυμία, ή ο διακριτικός τίτλος αυτής, ή άλλο ιδιαίτερο
διακριτικό γνώρισμα ή σημείο, με το οποίο η επιχείρηση, κατά τρόπο ευδιάκριτο, καθίσταται
γνωστή και το οποίο χρησιμοποιεί στην εμπορική της δραστηριότητα, τις υπηρεσίες ή τα
προϊόντα της, κατά τον χρόνο παραβίασης του άρθρου 58 του ν. 4818/2021.

3. Οι εμπορικές επωνυμίες των επιχειρήσεων της παρ. Ι μπορούν να δημοσιοποιούνται με
απόψαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με
οποιοδήποτε πρόσψορο μέσο. Η προθεσμία υποβολής και η υποβολή αντιρρήσεων δεν
αναστέλλουν την εκτέλεση του μέτρου της δημοσιοποίησης της εμπορικής επωνυμ[ας της
επιχείρησης.

4. Το παρόν εψαρμόζεται έως τις 30.6.2022.



Άρθρο 2

Περιστολή Φαινομένων αθέμιτης κερδοψορίας στην αγορά γεωργικών προϊόντων και

τροψίμων — Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 58 του ν. 4818/2021

Η παρ. Ι του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’124) τροποποιείται, ως προς το εύρος του

πεδίου εψαρμογής της με την προσθήκη σε αυτό των γεωργικών προϊόντων και τροψίμων,

και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος και έως την 30ή.6.2022,

απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την

παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροψή, τη

διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασψάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση

γεωργικών προϊόντων και τροψίμων, ιδίως πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων,

λιπασμάτων, ζωοτροψών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου και

ψυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο

περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της Ιης.9.2θ21.»

Άρθρο 3
Καθορισμός ανωτάτου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και

επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2022

Ι. Για τις μισθώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εψαρμογής του π.δ. 34/1995 (Α’ 30),

καθώς και του άρθρου 13 του ν. 4242/2014 (Α’50), επιτρέπεται, από την 1ίΙ.2Ο22 έως και

την 31η122022, αναπροσαρμογή του μισθώματος που ανέρχεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό

(3%), κατά ανώτατο όριο, επί του μισθώματος του έτους 2021.

2. Η παρ. 1 καταλαμβάνει αναπροσαρμογές μισθώματος που πραγματοποιούνται μετά από

την 1.1.2022 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Οι παρ. Ι και 2 δεν εψαρμόζονται στις μισθώσεις με εκμισθωτή:

α) Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π.), της παρ. Ι του άρθρου

21 του ν. 2778/1999 (Α’ 295), ή

β) εταιρείες, των οποίων η πλειοψηψία των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ή
δικαιωμάτων ψήψου ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων

(Ο.Ε.Ε.), τους οποίους διαχειρίζονται Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

(Δ.Ο.Ε.Ε.), που διέπονται από τον ν. 4209/2013 (Α’ 235) και την Οδηγία 2011/61/ΕΕ και η

καταστατική έδρα των οποίων δεν βρίσκεται σε μη συνεργάσιμο στον ψορολογικό τομέα

κράτος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) περί Κώδικα Φορολογίας

Εισοδήματος, και σε τρίτη χώρα που χαρακτηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως

υψηλού κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο Ι6Α του ν. 4557/2018 (Α’139)

και στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1675 (1 254),

γ) επιχείρηση εκμετάλλευσης εμπορικού Κέντρου, με την έννοια του άρθρου 2 της υπό

στοιχεία 10938θ9/8296/1161/Β0014/15.Ι0.2007 απόψασης του Υψυπουργού Οικονομίας



και Οικονομικών (Β’ 2022), που διαθέτει, κατ’ ελάχιστο, συνολική επιφάνεια δεκαπέντε
χιλιάδες (15.000) τ.μ. σε ένα ή περισσότερα επίπεδα.

Άρθρο 4

Χρονική μετάθεση της διαδικασίας εκλογής μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των
επιμελητηρίων του ν. 4497/2017

Η επόμενη, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαδικασία εκλογής των μελών των
Διοικητικών Συμβουλίων των επιμελητηρίων της Παρ. Ι του άρθρου 69 του ν. 4497/2017 (Α’
171), διεξάγεται σε ημερομηνία μεταξύ της Ι5.1Ι.2023 και της 15ης,122023, που ορίζεται
με απόψαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου επιμελητηρίου.
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Επισπεύδον Υπουργείο:

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Στοιχεία επικοινωνίας: ΓραΦείο Υπουργού, κα Νατάσα Πετρούλια, τηλ. 2103332227

/

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλοιο τον τομέα ή τους τομείς νομοέτησης
στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοιούμενης ρύϋμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ2

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟΤΗΤΑ6

Τομέας νσμοθέτησης επί Θεμάτων Υπσυργεου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
2 Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργοοίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.

Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εοωτερικών, Υπουργείου Ψηψιοκής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νσμοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & Μετοψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και
Υπουργείου Τουρισμού.

Συνοπτική
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

Ι
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ — ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

με τίτλο

<(Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και

των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των

επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις»

(Χ)

-·



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτισλογική έκθεση

Η «ταυτότητα)) της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

ρθρο Ι

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της δυνατότητας
δημσσιοποίησης της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα
τεριστολής ψαινομένων αθέμιτης κερδοψορίας σε περιόδους κρίσης του άρθρου 58
:ου ν. 4818/2021 (Α’ 124). Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα της Διοίκησης να
ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό σχετικά με την επωνυμία των επιχειρήσεων που
καταψεύγουν σε πρακτικές αποκόμισης αθέμιτων κερδών, εκμεταλλευόμενες τη
οικονομική κρίση αλλά και τις ψήμες που προκαλούν πανικό στους καταναλωτέι
σχετικά με την επάρκεια καταναλωτικών προϊόντων ή την ύπαρξη ικανοποιητικώ
επιπέδων αποθεμάτων στη χώρα. Η δυνατότητα της Διοίκησης να προχωρεί σε
σχετικές ανακοινώσεις περιορίζεται σε περιπτώσεις εκτεταμένης καταψυγής σε
τρακτικές αποκόμισης αθέμιτων κερδών που τιμωρούνται με υψηλά πρόστιμα ή
εψόσον η ελεγχόμενη επιχείρηση έχει παραβιάσει για δεύτερη ψορά τα ισχύοντα
μέτρα περιστσλής ψαινομένων αθέμιτης κερδοψορίας.

ρθρο 2

\Ιε την αξισλογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της επέκτασης του πεδίου
Εψαρμσγής των διατάξεων για την περιστολή ψαινομένων αθέμιτης κερδσψορίας του
ρθρου 58 του ν. 4818/202 1 (Α’124), προκειμένου να περιληψθσύν σε αυτό και άλλα
ιροΙόντα των οποίων η εψοδιαστική αλυσίδα έχει διαταραχθεί εξαιτίας της
‘εωπολιτικής κρίσης που προκλήθηκε από τη στρατιωτική εισβολή των στρατευμάτων

ης Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία.

ρθρο 3

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της αναπροσαρμογής τω
λισθωμάτων για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις σε μία περίοδο
ικονομικών αναταράξεων λόγω της γεωπολιτικής κρίσης της Ουκρανίας και των

3ημαντικών, έκτακτων και απρόβλεπτων συνεπειών της στο κόστος λειτουργίας των
Επιχειρήσεων.

ρθρο 4

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα του χρόνου διενέργειας
Εκλογής των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των επιμελητηρίων της παρ. Ι του
άρθρου 69 του ν. 4497/2017. Προτείνεται οι σχετικές διαδικασίες να διενεργηθούν σε
ημερομηνία μεταξύ της Ι5’.Ι1.2023 και της Ι5.12.2023, προκειμένου να
Ίποψευχθεί η διεξαγωγή τους κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης αυξημένου
ληθωρισμού που προκλήθηκε από τον συνδυασμό των διεθνών κρίσεων της
ιανδημίας Ονιο-19 καιτης γεωπολιτικής κρίσης που προκλήθηκε από τη στρατιωτική
Εισβολή των στρατευμάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία, σε συνδυασμό



με την αναδειχθείσα ανάγκη για ταχεία μεταβολή του μοντέλου παραγωγής ενέργειας.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

ρθρο Ι

τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, δεν υψίσταται η δυνατότητα
δημσσιοποίησης από τη Διοίκηση των επωνυμιών των επιχειρήσεων που
καταψεύγουν σε πρακτικές αποκόμισης αθέμιτων κερδών, εκμεταλλευόμενες την
οικονομική κρίση αλλά και τις ψήμες που προκαλούν πανικό στους καταναλωτές
σχετικά με την επάρκεια καταναλωτικών προϊόντων ή την ύπαρξη ικανοποιητικών
επιπέδων αποθεμάτων στη χώρα, με αποτέλεσμα η προστασία του καταναλωτή από
αντίστοιχες πρακτικές να μην είναι, σε ορισμένες κρίσιμες περιπτώσεις,
αποτελεσματική.

ρθρο 2

Η γεωπολιτική κρίση που προκλήθηκε από τη στρατιωτική εισβολή των στρατευμάτων
ης Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία έχει οδηγήσει στη διατάραξη της

εψοδιαστικής αλυσίδας προϊόντων που χρησιμοποιούνται. τόσο για ανθρώπινη
κατανάλωση όσο και για την παρασκευή λιπασμάτων και ζωοτροψών που
επηρεάζουν με έμμεσο τρόπο την προσψορά διατροψικών καταναλωτικών προϊόντων
στην αγορά και, συνεπώς, τις τελικές Τιμές με τις οποίες διατίθενται τα προϊόντα αυτά
στην κατανάλωση.

ρθρο 3

Ο συνδυασμός της πανδη μίας του κορωνοΙού ΟΙΟ-19 και της γεωπολιτικής κρίσης
·ης Ουκρανίας, προκάλεσε μία παγκόσμια οικονομική κρίση αύξησης των τιμών του

διεθνούς εμπορίου, που με τη σειρά της οδήγησε σε μία κρίση υψηλού πληθωρισμού
και μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Τα μισθώματα των
εμπορικών και επαγγελματικών μισθώσεων αναπροσαρμόζονται καταρχήν βάσει του
:ρέχοντος πληθωρισμού. Ωστόσο, οι αναπροσαρμογές αυτές σε μία κατάσταση
έκτακτου πληθωρισμού, ύψους μη αναμενόμενου για τη νομισματική περιοχή του
ευρώ, μπορούν να οδηγήσουν σε μία βίαιη αναπροσαρμογή της αγοράς ακινήτων που,
με τη σειρά της, αναμένεται να προκαλέσει δευτερογενείς πληθωριστικές πιέσεις κα
αύξηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, με Ιδιαίτερα δυσμενή οικονομικά
αποτελέσματα στις μεσαίες, στις μικρές και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που ειδικώς
επιχειρείται να προστατευθούν με την προτεινόμενη ρύθμιση.

ρθρο 4

Η διενέργεια της εκλογής των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των επιμελητηρίων
:ης παρ. Ι του άρθρου 69 του ν. 4497/2017, σε ημερομηνία μεταξύ της 15.1Ι.2022
και της 15ης122022, σύμψωνα με τις υψιστάμενες προβλέψεις του νόμου, θα



οδηγούσε σε έναν προεκλογικό αγώνα κατά τη διάρκεια μίας οξύτατης ιτληθωριοτικήι
Κρίσης που επηρεάζει σημαντικά το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας και,
ειδικότερα, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπρόσωποι τω
μικρότερων επιχειρήσεων αναμένεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες δυσκολίες στη
συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες αψού η κρίση πλήπει σε μεγαλύτερα
βαθμό τις επιχειρήσεις τους και, συνεπώς, οι πόροι που μπορούν να διαθέσουν στη
διεκδίκηση της εκλογής τους Θα είναι πολύ λιγότεροι.

3. Ποιους ψορείς ή πληΘυσμιακές ομάδες αψορά;

ιρθρο Ι

Γις επιχειρήσεις της χώρας, τους ιδιοκτήτες ακινήτων και εμμέσως το καταναλωτικό
κοινό.

ρθρο 2

ις επιχειρήσεις, τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και το σύνολο του καταναλωτικού
κοινού.

ρθρο 3

Ίς επιχειρήσεις και το σύνολο του καταναλωτικού κοινού.

%ρθρο 4

α επιμελητήρια και τις εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

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

\ρθρο 1—’Οχι

\ρθρο 2 -Ναι, με το άρθρο 58 του ν. 4818/2021

\ρθρο 3 — ‘Οχι

\ρθρο 4 — ‘Οχι



5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωΠιοτεί οτο Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

) με αλλαγή Προεδρικού

διατάγματος, εν υΠάρχει υψιοτάμενο ρυθμιστικό Πλαίσιο για τ

υπουργικής απόψασης έκτακτα ζητήματα που ρυθμίζονται.

ή άλλης κανονιοτικής
πράξης;

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής Γα έκτακτα ζητήματα που ρυθμίζονται δεν μπορούν νς

συμπεριλαμβανομένης αντιμετωπιστούν με αλλαγή της διοικητικής Πρακτικής

της δυνατότητας νέας άλλη ερμηνευτική Προσέγγιση της υψιστάμενης

ερμηνευτικής ομοθεσίας.

Προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ΙΙΙ) με διάθεση -

, α εκτακτα ζητηματα που ρυθμιζονται δεν μπορουν νς
περισσοτερων

, αντιμετωιτιστουν με διαθεση περισσοτερων ανθρωπινω
ανθρωπινων και

, , και υλικων πορων.
υλικων πορων;

Συναψεις πρακτικες

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς Πρακτικές; ΝΑΙ ΟΧΙ Ι
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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



11) σε όργανατηςΕΕ.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:



Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

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

Π _— Π Π Π Π ιι;

__ __

1111

__

Π Π Π Π

__

Ι

Π Π Π Π Π

Π ΠΓ7Ί

Ί8
Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

\ρθρο Ι

Η επαύξηση των δυνατοτήτων της Διοίκησης να
τροστατεύσει αποτελεσματικά τον καταναλωτή

) βραχυπροθεσμοι: απο αισχροκερδεις εμπορικες πρακτικες σε
τεριόδους κρίσης δια της δημοσιοποίησης τω
επωνυμιών των επιχειρήσεων που ιταραβιάζου
:ο άρθρο 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), περ
τεριστολής ψαινομένων αθέμιτης κερδοψορίας.

\ρθρο 2

Η διεύρυνση της Προστασίας του καταναλωτή
και των Παραγωγών του πρωτογενή τομέα από
τρακτικές αποκόμισης αθέμιτου κέρδους μέσω
:ης διεύρυνσης του πεδίου εψαρμογής του
άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’124).

ρθρο 3

Η αντιμετώπιση της διαταραχής στην αγορά
ακινήτων εξαιτίας των υψηλών πληθωριστικώ
τιέσεων που έχουν προκληθεί από τη διεθνή
κρίση στο διεθνές εμπόριο, προς όψελος των

_____

επιχειρήσεων και του καταναλωτικού κοινού με

ΙΙ—



‘ον ορισμό ενός δίκαιου ορίου αναπροσαρμογής
‘ων μισθωμάτων των εμπορικών κα
Επαγγελματικών μισθώσεων.

ρθρο 4

Η χρονική μετάθεση της εκλογής μελών τω’
ιοικητικών Συμβουλίων των εττιμελητηρίων του
ι. 4497/2017 (Α’171), σε χρόνο όπου αναμένετα
ια έχει ομαλοποιηθεί η έκτακτη κατάσταση της
οικονομικής κρίσης των αυξη μένων
τληθωριστικών πιέσεων, προκειμένου να
διασψαλιστούν οι ίσοι όροι συμμετοχής των
συμμετεχόντων στις εκλογικές διαδικασίες.

ρθρα Ι έως 4

Γα προτεινόμενα μέτρα έχουν έκτακτο και

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:
συνεπώς βραχυπρόθεσμο μόνο χαρακτήρα.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άριρο

____________

Στόχος

Ι Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η πρόβλεψη της

δυνατότητας της Διοίκησης να δημοσιοποιεί την εμπορική

επωνυμία των επιχειρήσεων που παραβιάζουν το άρθρο 58 του ν.

818/2021 (Α’ 124), περί περιστολής ψαινομένων αθέμιτης

κερδοψορίας στην περίοδο της τρέχουσας κρίσης. Με τον τρόπο

αυτό είναι δυνατή η αποτελεσματική προστασία του καταναλωτή

από αισχροκερδείς πρακτικές επιχειρήσεων που παραβιάζουν

κατ’ επανάληψη τις κείμενες διατάξεις περί περιοτολής

ψαινομένων αθέμιτης κερδοψορίας ή στις οποίες επιβάλλοντα

υψηλά πρόστιμα λόγω εκτεταμένης χρήσης πρακτικώ\

αποκόμισης αθέμιτου εμπορικού κέρδους.

2 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η διεύρυνση της

φοοτασίας του καταναλωτή και των παραγωγών του πρωτογενή

‘ομέα από πρακτικές αποκόμισης αθέμιτου κέρδους μέσω της

5ιεύρυνσης του πεδίου εψαρμογής του άρθρου 58 του ν.

-11



818/2Ο21 (Α’124) στην αγορά γεωργικών προϊόντων κα

:ροίμων, πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων,

.ιπασμάτων, ζωοτροψών, ωμών δημητριακών παντός είδους,

αλεύρων, ηλίανθου και ψυτικών ελαίων.

3 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ρύθμιση της

αγοράς ακινήτων λόγω των ιδιαίτερων Οικονομικών συνθηκώ’

του έχουν δημιουργηθεί στην οικεία αγορά ειδικά κατά το τρέχο

έτος εξαιτίας των υψηλών πληθωριστικών πιέσεων που έχου\

τροκληθεί από την πρωτοψανή αύξηση των τιμών του διεθνούς

εμπορίου αγαθών. Με δεδομένο ότι οι πρόσκαιρες ανισορροπίες

του έχουν δημιουργηθεί στην παγκόσμια εψοδιαστική αλυσίδσ

οψείλονται σε διεθνείς κρίσεις με χαρακτηριστικά παροδικότητας,

όπως η γεωπολιτική κρίση που προκλήθηκε από τη στρατιωτική

εισβολή των στρατευμάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην

Ουκρανία, επιδιώκεται η θέσπιση ενός δίκαιου ανώτατου ορίου

αναπροσαρμογής των μισθωμάτων των επαγγελματικών κα

εμπορικών μισθώσεων που θα προστατεύσει την ομαλή

Οικονομική λειτουργία των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρώ

επιχειρήσεων και, εμμέσως, το εισόδημα των καταναλωτών. Από

ην άλλη πλευρά επιδιώκεται η θέσπιση ενός δίκαιου ανώτατου

ορίου αναπροσαρμογής των μισθωμάτων που θα επιτρέψει τη

δίκαιη και κερδοψόρα αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τω

ιδιοκτητών, αλλά και των διεθνών επενδυτών στη χώρα μας, στο

λαίσιο των προβλέψεων των αρχικών επενδυτικών τους σχεδίων,

4 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η χρονική μετάθεση

ης διαδικασίας εκλογής μελών των Διοικητικών Συμβουλίων τω’

επιμελητηρίων του ν. 4497/2017, σε ημερομηνία μεταξύ της
15ης112023 και της 15.12.2023, προκειμένου να αποψευχθεί η

διεξαγωγή τους κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης

αυξημένου πληθωρισμού που προκλήθηκε από τον συνδυασμέ

‘ων διεθνών κρίσεων της πανδημίας ςΟνΙΒ-19 και τηι

‘εωπολιτικής κρίσης εξαιτίας της εισβολής των στρατευμάτων της

Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με τη

ανάγκη για ταχεία μεταβολή του μοντέλου παραγωγής ενέργειας

Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η εξασψάλιση ίσων όρω’

συμμετοχής στις οικείες εκλογικές διαδικασίες, δεδομένου ότι η

οικονομική κρίση του αυξημένου διεθνούς πληθωρισμοι

επηρεάζει πολύ περισσότερο τις μικρές επιχειρήσεις, γεγονός ποι

μπορεί να οδηγήσει σε προβληματική εκπροσώπησή τους στι

συλλογικά όργανα των επιμελητηρίων του ν. 4497/2017.



ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:’Ειιθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολσγούμενης ρύθμισης

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
αττοδοτικότητα /

αποτελεσματικότητα

Αλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙ ΚΟΝΟΜ ΊΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΑΑΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ

ΕΜΜΕΣΑ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:



19. Κόος αξιολογούμενης ρύθμισης

Σχολιασμός / ποιοτική ατιοτίμηση:

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
Προετοιμασία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΝΗΣΙΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα

Ενη μέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση

ΓΙΑΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
&ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ρύθμιση

Άλλο

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
εντοτιισμός
κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους
στόχους



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Σχεδιασμός
ΚΙΝΔΥΝΩΝ αποτροπής /

αντιστάθμιοης
κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτικη
εφαρμογή

Ανάδειξη καλών
πρακτικών Κατά

την υλοπο[ηοη

ΜΕΙΩΣΗ

της ρύθμισης

_______________ _______________ _____________

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

________________ __________________ ______________

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι από την εψαρμογή των αξιολογούμενων ρυθμίσεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων ή καταρούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξισλο)/σύμενης ρύιμισης Υφιστάμενες διατάξεις

ρθρο 2
ρθρο 58

Περιστολή ψαινομένων αθέμιτης
κερδοψορίας στην αγορά γεωργικών Περιστολή ψαινομένων αθέμιτης

Προϊόντων και τροψίμων — Τροποποίηση κερδοψορίας σε περιόδους κρίσης

παρ. Ι άρθρου 58 του ν. 48 18/2021

«1. Για το χρονικό διάστημα από τη
«1. Για το χρονικό διάστημα από τηδημσσίευση του παρόντος και έως την
δημοσίευση του παρόντος και έως την3Οή.6.2022, απαγορεύεται η αποκόμιση
30ή.6.2022, απαγορεύεται η αποκόμισημικτού κέρδους από την πώληση
μικτσύ κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή
οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχήοιτοιασδήιτοτε υπηρεσίας που Είναι
οποιασδήποτε υπηρεσίας που είνα απαραίτητη για την υγεία, τη διατροψή, τη
απαραίτητη για την υγεία, τη διατροψή, τηδιαβίωση, τη μετακίνηση και την ασψάλεια
διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασψάλεια -ου καταναλωτή, όταν το περιθώριο μικτού
ου καταναλωτή, καθώς και από την πώληση κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το
‘εωργικών προϊόντων και τροψίμων, ιδίωςαντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά
φώτων υλών για την παραγωγήμονάδαττρστης Ιης9.2021.».
ιιπασμάτων, λιπασμάτων, ζωοτροψών,
ωμών δημητριακών Παντός είδους,

—



αλεύρων, ηλίανθου και ψυτικών ελαίων,
όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά
μονάδα υπερβαίνει Το αντίστοιχο περιθώριο
μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της
Ιη ς.9. 2021.».

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύιμισης που
Καταργούμενες διατάξειςπροόλέπουν κατάργηση
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη
δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών
ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των
επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις»

Α. Με Τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται μεταξύ άλλων τα
ακόλουθα:

1. Επιτρέπεται για την αντιμετώπιση της επιτακτικής ανάγκης Προστασίας της
αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή, έως την 3011.6.2022, η δημοσιοποίηση
της εμπορικής επωνυμίας των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα ισχύοντα
έκτακτα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, υπό τις
οριζόμενες προϋποθέσεις.

2. Απαγορεύεται, για χρονικό διάστημα έως την 3Ο.ό.2Ο22, η αποκόμιση
μικτού κέρδους από την πώληση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως
πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων, λιπασμάτιον, ζωστροφών, ωμών
δημητριακών Παντός είδους. αλεύρων, ηλίανθου και φυτικών ελαίων, όταν το
περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο
μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της Ι.9.202Ι.

3. Επιτρέπεται, από την 11101.2022 έως και την 311112.2022, αναπροσαρμογή
του μισθώματος που ανέρχεται σε τρία τοις εκατό (3%), κατά ανώτατο όριο, σε
σχέση με το μίσθωμα του έτους 2021, για Τις εμπορικές και επαγγελματικές
μισθώσεις ακινήτων (π.δ.34/1995 και άρ. 13 ν.4242/2014), υπό Τις οριζόμενες
εξαιρέσεις.

4. Μετατίθεται χρονικά η διαδικασία εκλογής μελών των Διοικητικών
Συμβουλίων (Δ.Σ.) των επιμελητηρίων του ν.4497/2017 και διεξάγεται σε
ημερομηνία μεταξύ της 15.11.2023 και της 1511.Ι2.2023, που ορίζεται με
απόφαση του Δ.Σ. του οικείου επιμελητηρίου.



Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις ενδέχεται να επέλθει αύξηση των εσόδων
του Δημοσίου, λόγω επιβολής διοικητικού προστίμου, σε περίπτωση
αποκόμισης μικτού κέρδους άνω του προβλεπόμενου ορίου, από την πώληση
γεωργικών Προϊόντων και τροφίμων, επί τιον οποίων επιβάλλεται περιστολή της
κερδοφορίας.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2022
Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΕΙΑ ΑΚΜΑί3Ο
15.04.2022 14:11

Ιουλία Γ. Αρμάγου


