
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Οργάνωση και καθορισμός λειτουργίας των υπη-
ρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. που συστάθηκαν με την παρ.  1 
και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 87 του 
ν. 4635/2019 (Α’ 167).

2 Κατάρτιση δημοσίου καταλόγου και ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στις οντότη-
τες που εκδίδουν εξωτερικές προειδοποιήσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της 2126/16-01-2020 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 27) «Λήψη συ-
μπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του 
Κανονισμού 2017/2394, σχετικά με τη συνεργα-
σία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμό-
διες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προ-
στασία των καταναλωτών με την κατάργηση του 
Κανονισμού 2006/2004 και της κοινής υπουργι-
κής απόφασης Ζ1- 827/2006 (Β’ 1086)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 32923 (1)
Οργάνωση και καθορισμός λειτουργίας των υπη-

ρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. που συστάθηκαν με την παρ. 1 

και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 87 του 

ν. 4635/2019 (Α’ 167). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 167) και ιδίως του άρθρου 87 αυτού.
β. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-

τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 113).

γ. Του άρθρου 9 του ν. 4441/2016 «Απλοποίηση δι-
αδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστι-
κών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» 
(Α’227).

δ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα (Α’ 98).

ε. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 208).

στ. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α’ 192), όπως ισχύει.

ζ. Του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

η. Την Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

θ. Την  αριθμ 46/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3100).

ι. Τη απλή γνώμη της ΚΕΕΕ και των κατά περίπτωση 
οικείων Επιμελητηρίων, σχετικά με την οργάνωση και 
τη στελέχωση των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ.

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζει:

Την οργάνωση και τον καθορισμό λειτουργίας των 
υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. που συστάθηκαν με την παράγραφο 
1 και την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 
87 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και συγκεκριμένα της Υπη-
ρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης Πληροφοριακών 
Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ και των υπηρε-
σιών ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, οι οποίες διοικητικά 
υπάγονται στην ΚΕΕΕ ή στα Επιμελητήρια αντίστοιχα. 
Ως προς την άσκηση δε των αρμοδιοτήτων τους επο-
πτεύονται αποκλειστικά από τον Υπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων.

Άρθρο Πρώτο
Οργάνωση Υπηρεσίας Υποστήριξης και 
Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων 
Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στην ΚΕΕΕ

1. Η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ που συστάθηκε με 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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την παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019 οργανώνεται 
σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία διαρθρώνεται σε Τμή-
ματα ως εξής:

i. Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης των Πληροφορι-
ακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ

ii. Τμήμα Υποστήριξης χρηστών των Πληροφοριακών 
Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ

2. Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω Διεύθυνσης προβλέ-
πονται στην παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019 και 
η κατανομή τους στα Τμήματα έχει ως εξής:

i. Το Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης των Πληρο-
φοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ έχει τις εξής 
αρμοδιότητες:

α. την οργάνωση του Πληροφοριακού Συστήματος 
Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 89 του ν. 4635/2019,

β. την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του 
λειτουργικού συστήματος, του δικτύου και του εν γένει 
εξοπλισμού και λογισμικού που εξυπηρετούν και υπο-
στηρίζουν τη βάση δεδομένων,

γ. την άμεση και τη σύμφωνη με τη χρονική ακολουθία, 
λήψη και αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάζο-
νται στο Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Ε.ΜΗ.,

δ. τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας, 
της πληρότητας και της ασφάλειας των δεδομένων,

ε. την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του 
Γ.Ε.ΜΗ. στο Σύστημα διασύνδεσης Μητρώων (BRIS),

στ. τη λήψη μέτρων προστασίας της βάσης δεδομέ-
νων και των εν γένει πληροφοριακών συστημάτων από 
κακόβουλες ενέργειες,

ζ. την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων 
Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και κάθε άλλου ψηφιακού ερ-
γαλείου που απαιτείται για τη διαλειτουργικότητα των 
Μητρώων,

η. την ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής, η οποία αποτυπώ-
νει την είσπραξη και κατανομή των εσόδων από τα τέλη 
Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και των εξόδων για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. 
και ΥΜΣ, τη στατιστική παρακολούθηση αυτών και την 
παροχή μηνιαίων αναλυτικών αναφορών στη Διεύθυνση 
Εταιρειών,

θ. την υποβολή εισηγήσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων για την προκήρυξη έργων για την ανα-
βάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., και την ένταξη στα Χρηματοδοτικά 
προγράμματα ΕΣΠΑ του αρμόδιου Υπουργείου καθώς 
και την υποβολή εισηγήσεων για λήψη χρηματοδότησης 
για την εκτέλεση σχετικών έργων.

ii. Το Τμήμα Υποστήριξης χρηστών των Πληροφορι-
ακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ έχει τις εξής αρμο-
διότητες:

α. τη συγκέντρωση προβλημάτων ή και δυσλειτουρ-
γιών των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ 
και την υποβολή εισηγήσεων προς τη Διεύθυνση Εταιρι-
ών για επίλυση αυτών,

β. τη σύσταση και τήρηση του ενιαίου ηλεκτρονικού 
Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ 
στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι 
των Υ.Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα 
του πιστοποιημένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και 

οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν την 
ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ,

γ. τη διασφάλιση της πρόσβασης στα πληροφοριακά 
συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ από τα νομιμοποιούμενα 
πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωμα πρόσβασης,

δ. την υποστήριξη των πιστοποιημένων χρηστών 
Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ σε θέματα που άπτονται της χρήσης 
των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.

Στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξερ-
γασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Προϊστά-
μενος της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των 
Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ 
αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 και του ν. 4624/2019 
(Α’ 137) σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 
(Α’ 134).

3. Η Διεύθυνση Υποστήριξης και Ανάπτυξης Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, στελεχώνεται με 
υπαλλήλους της ΚΕΕΕ, οι οποίοι καταλαμβάνουν οργα-
νικές θέσεις που συνιστώνται και κατανέμονται ως εξής:

α. Μία (1) οργανική θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
μόνιμου ή ΙΔΑΧ κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού και/ή 
Οικονομικού ή Πληροφορικής.

β. Έξι (6) οργανικές θέσεις στο Τμήμα Διαχείρισης και 
Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και 
ΥΜΣ, συμπεριλαμβανομένου του προϊσταμένου του 
Τμήματος, ως εξής:

- Τρεις (3) οργανικές θέσεις μόνιμου ή ΙΔΑΧ ΠΕ Πλη-
ροφορικής.

- Τρεις (3) οργανικές θέσεις Ειδικού Επιστημονικού 
Προσωπικού με ειδίκευση σε θέματα πληροφοριακών 
συστημάτων ή δικτύων ή νέων τεχνολογιών ή ηλεκτρο-
νικού εμπορίου ή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κατά 
τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α’ 39).

γ. Έξι (6) οργανικές θέσεις στο Τμήμα Υποστήριξης 
χρηστών των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και 
ΥΜΣ, συμπεριλαμβανομένου του Προϊσταμένου του 
Τμήματος, ως εξής:

- Μια (1) οργανική θέση μόνιμου ή ΙΔΑΧ ΠΕ ή ΤΕ Πλη-
ροφορικής.

- Μια (1) οργανική θέση μόνιμου ή ΙΔΑΧ ΠΕ Διοικητικού 
και/ ή Οικονομικού.

- Δυο (2) οργανικές θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προ-
σωπικού με ειδίκευση σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης ή 
νομικά, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α’ 39).

- Δυο (2) οργανικές θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Άρθρο Δεύτερο
Οργάνωση Υπηρεσιών ΓΕΜΗ Επιμελητηρίων

1. Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ που συστάθηκαν με την περ. β 
της παρ. 2 του άρθρου 87 αποτελούν οργανική μονάδα 
των Επιμελητηρίων και οργανώνονται σε επίπεδο Τμή-
ματος, με εξαίρεση τα Επιμελητήρια των παραγράφων 2 
και 3 που οργανώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης.

2. Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθη-
νών, η υπηρεσία ΓΕΜΗ που συστάθηκε με την περ. β της 
παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019 οργανώνεται σε 
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δυο Διευθύνσεις, οι οποίες διαρθρώνονται σε τμήματα 
ως εξής:

α) Διεύθυνση ΑΕ και ΕΠΕ και Υπηρεσίας μιας Στάσης 
(Υ.Μ.Σ):

ι. Τμήμα ΑΕ Α’,
ιι. Τμήμα ΑΕ Β’,
ιιι. Τμήμα ΕΠΕ,
β) Διεύθυνση ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Λοιπών Υπόχρεων και Υπη-

ρεσίας μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ):
ι. Τμήμα ΙΚΕ,
ιι. Τμήμα ΟΕ και ΕΕ,
ιιι. Τμήμα ατομικών, Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών 

και Λοιπών Υπόχρεων.
3. Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσα-

λονίκης, η υπηρεσία ΓΕΜΗ που συστάθηκε με την περ. β 
της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019 οργανώνε-
ται σε Διεύθυνση, η οποία διαρθρώνεται σε τμήματα 
ως εξής:

- Διεύθυνση Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και 
Υπηρεσίας μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ):

i. Τμήμα Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε. και 
Ι.Κ.Ε.).

ii. Τμήμα Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και λοιπών 
νομικών μορφών.

4. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων 
των παραγράφων 2 και 3 στα Τμήματα πραγματοποιείται 
στο οργανόγραμμα του Επιμελητηρίου.

Άρθρο Τρίτο
Αρμοδιότητες ΥΓΕΜΗ

1. Οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών ΓΕΜΗ συνιστούν 
παροχή δημοσίων υπηρεσιών που ασκούνται και παρέ-
χονται ανεξάρτητα τόσο από τις ανταποδοτικές υπηρε-
σίες που προσφέρουν τα Επιμελητήρια προς τα μέλη 
τους, όσο και από τις οικονομικές υποχρεώσεις των με-
λών τους προς αυτά από συνδρομές και σε καμία περί-
πτωση δεν συνδέονται με αυτές, ούτε με την δυνατότητα 
των Επιμελητηρίων να τηρούν για τα μέλη τους μητρώα 
ανεξάρτητα από το Γ.Ε.ΜΗ., κατά τα προβλεπόμενα στον 
ν. 4497/2017 (Α’ 171).

2. Οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών ΓΕΜΗ των Επιμε-
λητηρίων είναι οι αναφερόμενες στην παρ. 3 του άρ-
θρου 87 του ν. 4635/2019 σύμφωνα με το οποίο είναι 
αρμόδιες για:

α. την εγγραφή των υπόχρεων, όπως ορίζονται στο άρ-
θρο 86 του ν. 4635/2019 εξαιρουμένων των αναφερόμε-
νων στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4441/2016 (Α’ 227),

β. κάθε καταχώριση που αφορά στους υπόχρεους,
γ. την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν 

πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική 
αίτηση καταχώρισης) και τον έλεγχο πληρότητας των 
σχετικών αιτήσεων, των συνοδευτικών πράξεων, στοι-
χείων ή δηλώσεων καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας, 
όπως ορίζεται από τυχόν ειδικότερες διατάξεις,

δ. την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν 
πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο και τον έλεγχο 
αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου 

καθώς και τη δέσμευση αυτών, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 104 του ν. 4635/2019, μόνο όταν η ως άνω δια-
δικασία δε γίνεται μέσω ΥΜΣ,

ε. την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται 
μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας και αφο-
ρούν στις πράξεις και τα στοιχεία των άρθρων 95, 97 και 
98 του ν. 4635/2019,

στ. την έκδοση πιστοποιητικών και την χορήγηση αντι-
γράφων και αποσπασμάτων σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στο άρθρο 111 του ν. 4635/2019,

ζ. τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου των αυτο-
ματοποιημένων καταχωρήσεων που πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4635/2019.

Επιπλέον, οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ λειτουργούν ως «Υπηρε-
σίες μιας Στάσης» και ασκούν τις σχετικές αρμοδιότητες 
κατά τα οριζόμενα στο ν. 4441/2016 (Α’ 227).

Άρθρο Τέταρτο
Στελέχωση των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ Επιμελητηρίων

1. Οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων στελεχώνο-
νται με υπαλλήλους των Επιμελητηρίων, οι οποίοι είναι 
πλήρους απασχόλησης, μόνιμοι ή ΙΔΑΧ.

2. Ο αριθμός των υπαλλήλων ανά υπηρεσία ΓΕΜΗ κα-
θορίζεται από τις ανάγκες της, οι οποίες προκύπτουν από 
τον αριθμό των υπόχρεων που είναι εγγεγραμμένοι σε 
αυτές, σε συνδυασμό με τον αριθμό αιτήσεων καταχώ-
ρισης που λαμβάνουν.

3. Η τοποθέτηση των υπαλλήλων πραγματοποιείται 
βάσει των διατάξεων του ν. 4497/2017 σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Άρθρο Πέμπτο
Κατηγορίες και κλάδοι υπαλλήλων που 
υπηρετούν στις υπηρεσίες ΓΕΜΗ

1. Οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ στελεχώνονται με υπαλλήλους 
κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνο-
λογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης (ΔΕ) των παρακάτω κλάδων, όπως αυτοί εξειδικεύο-
νται και ισχύουν με το π.δ. 50/2001 (Α’ 39):

ΠΕ Διοικητικός και/ή Οικονομικός,
ΠΕ Πληροφορικής,
ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός,
ΤΕ Πληροφορικής,
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ή ΔΕ Πληροφορικής).
Οι υπηρετούντες με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορί-

στου Χρόνου υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν προσωπο-
παγείς θέσεις εντάσσονται σε αντίστοιχες οργανικές 
θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και της ίδιας 
ειδικότητας.

Άρθρο Έκτο
Προϊστάμενοι Υπηρεσιών ΓΕΜΗ

1. Προϊστάμενοι των υπηρεσιών ΓΕΜΗ ορίζονται υπάλ-
ληλοι κατηγοριών Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκ-
παίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα και της επιμελητηριακής νομοθεσίας, 
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κατά προτίμηση με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
στην τήρηση του ΓΕΜΗ, η οποία αποκτήθηκε με οποια-
δήποτε σχέση εργασίας.

2. Ελλείψει των ανωτέρω κατηγοριών και μόνο, δύ-
νανται να οριστούν προϊστάμενοι κατηγορίας Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση με πενταετή 
τουλάχιστον προϋπηρεσία στην τήρηση του ΓΕΜΗ, η 
οποία αποκτήθηκε με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

3. Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών ΓΕΜΗ είναι απο-
κλειστικά αρμόδιοι για την λειτουργία των ΥΓΕΜΗ, σε ότι 
αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4635/2019 
και του ν. 4441/2016.

4. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών ΓΕΜΗ εξουσιοδο-
τούνται άμεσα από τον ν. 4635/2019 να υπογράφουν 
τις διοικητικές πράξεις, αποφάσεις, ανακοινώσεις που 
εκδίδονται από την υπηρεσία ΓΕΜΗ στην οποία είναι 
τοποθετημένοι.

Άρθρο Έβδομο
Ένταξη της Υπηρεσίας Υποστήριξης και 
Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων 
Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ στο 
οργανόγραμμα του φορέα τους 

1. Η ΚΕΕΕ και τα Επιμελητήρια της χώρας οφείλουν 
εντός έξι μηνών από την έκδοση της παρούσας, να κα-
ταρτίσουν νέα οργανογράμματα στα οποία υποχρεού-
νται:

α. να εντάξουν στο οργανόγραμμά τους τις υπηρεσίες 
ΓΕΜΗ (Διευθύνσεις ή Τμήματα κατά περίπτωση),

β. να κάνουν την κατανομή των αρμοδιοτήτων στα 
Τμήματα, όπου δημιουργούνται Διευθύνσεις Υπηρεσιών 
ΓΕΜΗ,

γ. να προβλέψουν τον αριθμό των οργανικών θέσεων 
που θα καλυφθούν από τους υπαλλήλους που θα στελε-
χώσουν τις ΥΓΕΜΗ κατά κατηγορία και κλάδο,

δ. να κάνουν το περίγραμμα θέσης εργασίας για τους 
Προϊσταμένους και τους υπαλλήλους των υπηρεσιών 
ΓΕΜΗ.

2. Ο έλεγχος της περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 88 του 
ν. 4635/2019 για την τήρηση των προαπαιτούμενων της 
παρ. 5 του άρθρου 87 του ίδιου νόμου θα πραγματοποι-
ηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων τον 
Ιανουάριο του 2021.

Άρθρο Όγδοο

1. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως η κοινή υπουργική απόφαση Κ1-1259 
(ΦΕΚ Β’ 942/24-05-2011) καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Μαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ   

 Αριθμ. 33100 (2)
Κατάρτιση δημοσίου καταλόγου και ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στις οντότη-

τες που εκδίδουν εξωτερικές προειδοποιήσεις, 

σύμφωνα με το άρθρο 8 της 2126/16-01-2020 

κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 27) «Λήψη συ-

μπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του 

Κανονισμού 2017/2394, σχετικά με τη συνεργα-

σία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμό-

διες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προ-

στασία των καταναλωτών με την κατάργηση του 

Κανονισμού 2006/2004 και της κοινής υπουργι-

κής απόφασης Ζ1- 827/2006 (Β’ 1086)». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Tου άρθρου 8 παρ. 4 της με αριθμό 2126/16-1-2020

κοινής υπουργικής απόφασης για την «Λήψη συμπλη-
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού 
2017/2394, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνι-
κών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νο-
μοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών με την 
κατάργηση του Κανονισμού 2006/2004 και της κοινής 
υπουργικής απόφασης Ζ1-827/2006 (Β’ 1086)» (Β’ 27),

(β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα»,

(γ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131),

(δ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 185),

(ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως ισχύει,

(στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121), και διόρθωση σφαλμάτων (Α’ 
126),

(ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

(η) του ν. 2251/1994 (Α’ 191), όπως έχει κωδικοποιηθεί 
και ισχύει με την με αριθμό 5338/17-1-2018 απόφαση 
«Κωδικοποίηση του ν. 2251/ 1994 (Α’ 191) «Προστασία 
των Καταναλωτών» σε ενιαίο κείμενο» (Β’ 40),

(θ) του ν. 4622/2019, όπως ισχύει «Επιτελικό κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

2. Τις αποφάσεις:
(α) Υ2 «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
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και «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Β’ 2901),

(β) 46/1-8-2019 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθα-
νάση» (Β’ 3100).

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 
2017 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρ-
χών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας 
για την προστασία των καταναλωτών και με την κατάρ-
γηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004.

4. Την ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-

φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κατάρτιση δημόσιου καταλόγου οντοτήτων για 
την έκδοση εξωτερικών προειδοποιήσεων των 
άρθρων 26 και 27 του Κανονισμού 2017/2394

1. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων καταρτίζεται δημόσιος κατάλογος των οντοτήτων 
που εκδίδουν εξωτερικές προειδοποιήσεις, σύμφωνα με 
τα άρθρα 26 παρ. 3 και 27 του Κανονισμού 2017/2394.

2. Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί 
που περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 της 2126/16-01-2020 
κοινής υπουργικής απόφασης «Λήψη συμπληρωματικών 
μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού 2017/2394, 
σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών 
που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για 
την προστασία των καταναλωτών με την κατάργηση του 
Κανονισμού 2006/2004 και της κοινής υπουργικής από-
φασης Ζ1-827/2006 (Β’ 1086)» (Β’ 27).

3. Όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε υποχρέω-
ση συμμόρφωσης με αυτήν, θεωρείται ότι στην εν λόγω 
υποχρέωση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση συμμόρ-
φωσης με τον Κανονισμό, καθώς και με όλες τις πράξεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδονται δυνάμει του 
Κανονισμού.

Άρθρο 2
Περιεχόμενο του δημόσιου καταλόγου

1. Στον δημόσιο κατάλογο εντάσσονται οι ακόλουθες 
οντότητες:

α) το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος,
β) οι εντεταλμένοι φορείς, οργανώσεις και ενώσεις 

καταναλωτών που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο 
ενώσεων καταναλωτών της παρ. 4 του άρθρου 10 του 
ν. 2251/1994 όπως ισχύει, και, κατά περίπτωση, οι ενώ-
σεις εμπόρων που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνω-
σία, κατόπιν αιτήματός τους. Τα αιτήματα αποστέλλονται 
στη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή, 
ως Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης, η οποία προβαίνει στην 
καταχώριση τους στον δημόσιο κατάλογο.

2. Ο δημόσιος κατάλογος περιλαμβάνει την πλήρη 
ονομασία των οντοτήτων, τα στοιχεία επικοινωνίας τους, 
τη διεύθυνση του ιστοτόπου και του ηλεκτρονικού τους 
ταχυδρομείου.

Άρθρο 3
Καθήκοντα και εξουσίες των οντοτήτων του 
δημόσιου καταλόγου που εκδίδουν εξωτερικές 
προειδοποιήσεις

1. Κατά την έκδοση των εξωτερικών προειδοποιήσε-
ων, οι οντότητες του δημοσίου καταλόγου οφείλουν να 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις των άρθρων 26 
και 27 του Κανονισμού 2017/2394.

2. Οι οντότητες του δημοσίου καταλόγου, οφείλουν να 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εικαζόμενη παρά-
βαση, και ιδίως, εφόσον είναι διαθέσιμες, τις ακόλουθες:

α) περιγραφή της πράξης ή παράλειψης που συνιστά 
την παράβαση,

β) λεπτομέρειες του προϊόντος ή της υπηρεσίας που 
αφορά η παράβαση,

γ) τα ονόματα των κρατών μελών, τα οποία αφορά ή 
ενδέχεται να αφορά η παράβαση,

δ) την ταυτότητα του εμπόρου ή των εμπόρων, οι 
οποίοι είναι υπεύθυνοι ή εικάζεται ότι είναι υπεύθυνοι 
για την παράβαση,

ε) τη νομική βάση για πιθανή δράση με βάση την εθνι-
κή νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις των ενωσιακών 
νομικών πράξεων, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρ-
τημα της με αριθμό 2126/16-01-2020 κοινής υπουργικής 
απόφασης,

στ) περιγραφή όλων των νομικών διαδικασιών, των 
μέτρων για την επιβολή της νομοθεσίας ή άλλων μέτρων 
που λαμβάνονται σχετικά με την παράβαση και τις ημε-
ρομηνίες και τη διάρκειά τους καθώς και το καθεστώς 
λήψης αυτών,

ζ) τις ταυτότητες των αρμόδιων αρχών για τη διεξα-
γωγή νομικών διαδικασιών και τη λήψη άλλων μέτρων.

3. Οι οντότητες του δημοσίου καταλόγου διασφαλί-
ζουν ότι οι ανωτέρω παρεχόμενες πληροφορίες είναι 
ορθές, ακριβείς και επικαιροποιημένες και κατά περί-
πτωση διορθώνουν αμελλητί τις πληροφορίες που έχουν 
κοινοποιηθεί ή τις αποσύρουν.

4. Όταν μια οντότητα που έχει εκδώσει εξωτερική 
προειδοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1, δια-
πιστώνει αργότερα ότι η εν λόγω προειδοποίηση είναι 
αβάσιμη, αποσύρει την προειδοποίηση.

5. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τις οντότητες 
του δημοσίου καταλόγου αποθηκεύονται και υποβάλλο-
νται σε επεξεργασία στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων 
του άρθρου 35 του Κανονισμού 2017/2394.

Άρθρο 4
Καθήκοντα των αρμοδίων αρχών και της 
Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης 
Καταναλωτή, ως Ενιαίου Γραφείου Σύνδεσης

1. Οι αρμόδιες αρχές δεν υποχρεούνται να κινήσουν 
διαδικασία ή να λάβουν οποιοδήποτε άλλο μέτρο για να 
ανταποκριθούν σε εξωτερική προειδοποίηση.

2. Η Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλω-
τή, ως Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης οφείλει να:

α) τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή και επικαιροποιεί τον 
δημόσιο κατάλογο στον ιστότοπο της Γενικής Γραμμα-
τείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
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και
β) γνωστοποιεί αμελλητί τον ανωτέρω δημόσιο κατά-

λογο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενημερώνοντάς την για 
κάθε τροποποίηση αυτού.

3. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Προστα-
σίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, με αιτιολογημένη απόφασή του, διαγράφει μια 
οντότητα από τον δημόσιο κατάλογο είτε κατόπιν αίτη-
σης της οντότητας είτε αυτεπαγγέλτως. Η διαγραφή από 
τον δημόσιο κατάλογο συνεπάγεται την αδυναμία της 
οντότητας για έκδοση εξωτερικών προειδοποιήσεων.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Μαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ     
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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