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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 - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1  
  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2  
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3  
  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4 X 
  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5  
  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6  

 
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.  

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ – ΣΥΣΤΑΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ KAI  ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» 
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Α. Αιτιολογική έκθεση   

 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση εντάσσεται σε Μητρώο το σύνολο του έντυπου 
Τύπου, δηλαδή πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες, καθώς επίσης και 
περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες και περιοδικά, ενώ δημιουργείται νέο 
Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.). Επιπλέον, με το παρόν προσδιορίζονται τα 
κριτήρια εγγραφής, οι κανόνες δεοντολογίας και η διαδικασία ελέγχου της 
πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής στα συγκεκριμένα Μητρώα. Η ένταξη των 
μέσων στα παραπάνω Μητρώα συνδέεται με τη δυνατότητα λήψης κρατικής 
διαφήμισης και κρατικής ενίσχυσης. 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 Άρθρα 1 έως 26: Λόγω του πλήθους παρωχημένων, πλέον, διατάξεων και της 
απουσίας συνεκτικού νομοθετικού πλαισίου για το σύνολο του Τύπου, 
δημιουργήθηκαν παθογένειες και στρεβλώσεις στη σχέση μεταξύ του κράτους και 
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.). Με την αξιολογούμενη ρύθμιση 
επιδιώκεται να ενισχυθούν η ανεξαρτησία, η διαφάνεια και ο υγιής ανταγωνισμός 
τους. 
Άρθρο 27: Οι συνθήκες οικονομικής κρίσης επέβαλαν δραστική περιστολή όλων των 

δαπανών, με αποτέλεσμα η «Αστική Εταιρεία Δεοντολογίας της Επικοινωνίας» να 
λειτουργεί σήμερα υπό οριακές συνθήκες, εμφανίζοντας αρνητικό ισολογισμό, ενώ 
το απόθεμά της έχει συρρικνωθεί.  
Άρθρο 28: Το χρονικό περιθώριο για τη διαδικασία αδειοδότησης παρόχων 
περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης 
κρίθηκε ιδιαίτερα περιορισμένο για τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης διαδικασίας.  
Άρθρο 29: Το προσμετρώμενο προσωπικό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και των 
ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής των αδειούχων παρόχων περιεχομένου δεν 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες δραστηριοποίησής τους.   
Άρθρο 30: Δεν δινόταν η δυνατότητα σε δημοσιογράφους  οι οποίοι υπηρετούν στη 
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Γ.Γ.Ε.Ε.), καθώς και σε 
δημοσιογράφους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων – 
Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε.) με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας, να απασχολούνται παράλληλα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
ή παροχής υπηρεσιών ή έργου σε έντυπα, ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά μέσα 
ενημέρωσης αποκλειστικά σε μη ομοειδές με αυτό που ήδη εργάζονται  μέσο.  
Άρθρα 31 και 34: Δημιουργούνταν ασάφεια ως προς τη διαδικασία μεταβίβασης 
επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης ή άδεια 
ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης. Για τον λόγο αυτό προστίθεται η 
δυνατότητα σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού βέβαιης χρονολογίας, ως προς τον 



τρόπο μεταβίβασης επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού 
σταθμού. 
Άρθρο 32: Με την ισχύουσα έως σήμερα νομοθεσία δεν αποτυπωνόταν η ενωσιακή 
πρόνοια για την προστασία του ανταγωνισμού ως προς την εμπορική πρακτική των 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, των διαφημιστών και των 
διαφημιζομένων, στις μεταξύ τους σχέσεις. 
Άρθρο 33: Η έλλειψη κινήτρων αποτελεί πάγιο ζήτημα, καθώς επίσης και η ανάγκη 
έγερσης επενδυτικού ενδιαφέροντος. Για το λόγο αυτό, κάθε μορφής εμπορική 
επικοινωνία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 32, δύναται να εισφέρεται ως μετοχικό 
κεφάλαιο σε επιχειρήσεις κάθε μορφής με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
Άρθρο 35: Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4779/2021 όριζε ότι οι 
υποχρεώσεις των παρ. 7 και 7Α του ν. 2644/1998 (Α' 233) αφορούν και τις ήδη 
λειτουργούσες επιχειρήσεις παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών. Σημειωτέον ότι  οι 
εν λόγω διατάξεις του ν. 2644/1998, τροποποιήθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 43 
του ν. 4779/2021. Στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4779/2021 δεν 
προβλέφθηκε και εξουσιοδοτική διάταξη ώστε να καθοριστούν ο τρόπος και η 
διαδικασία εναρμόνισης των εν λόγω επιχειρήσεων.  
Άρθρο 36: Δεν υπήρχε σαφής μέριμνα για την χρήση του διαδικτύου για τον σκοπό 
του π.δ. 261/1997 (Α’ 186) με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ασάφειες ως προς τη 
συμπερίληψη του ηλεκτρονικού τύπου στη διαδικασία ανάθεσης καταχώρισης 
διαφημιστικών ή άλλων συναφών μηνυμάτων του δημοσίου και του ευρύτερου 
δημοσίου τομέα.  

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Στο σύνολο του έντυπου Τύπου, ήτοι εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, 
περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες και περιοδικά, καθώς επίσης και στον 
ηλεκτρονικό τύπο, ήτοι ιστοσελίδες, ιστολόγια ενημερωτικού περιεχομένου, στην 
«Αστική Εταιρεία Δεοντολογίας της Επικοινωνίας», στους παρόχους περιεχομένου 
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, στους 
αδειούχους παρόχους περιεχομένου, στις επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια 
τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης ή άδεια ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης 
λήψης, τους διαφημιστές και τους διαφημιζόμενους, τις ήδη λειτουργούσες 
επιχειρήσεις παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών.  

 

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

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

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

 - ν. 2328/1995 (Α’ 159),  

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=45793


- ν. 3548/2007 (Α’ 68),  
- ν. 4339/2015 (Α’ 133),  
- ν. 4779/2021 (Α’ 27), 
- ν. 3801/2009 (Α΄163), 
- π.δ. 261/1997 (Α΄ 186). 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

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

 
 
 
 

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

 
 

iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

 
 
 

 
 
 

Συναφείς πρακτικές  

6. 

 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      
 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
 

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

 
 
- 
 
 

ii)  σε όργανα της Ε.Ε.: 

 
- 
 
 

iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 

 
- 



 
 

 
 
 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

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

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

                                                                                                 

 

 

                                             x                                      
 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

Η σύσταση Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) και 
Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.), το οποίο εκσυγχρονίζει 
το υφιστάμενο Μητρώο Περιφερειακού Τύπου, με βασικό 
στόχο τη σύνδεση της ένταξης στα Μητρώα με τη λήψη 
κρατικής διαφήμισης και κρατικών ενισχύσεων. 

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

➢ Οριοθέτηση του χώρου των έντυπων Μ.Μ.Ε. και 
για πρώτη φορά ορισμός και οριοθέτηση και του 
χώρου των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.. 

➢ Δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού 
Μητρώου για τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, 
προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
ανάγκες. 

➢ Ενίσχυση της διαφάνειας σε ό,τι αφορά στην 
κρατική χρηματοδότηση των Μ.Μ.Ε.. 

➢ Ενίσχυση του πλουραλισμού στην ενημέρωση. 
➢ Απρόσκοπτη λειτουργία των μικρών τηλεοπτικών 

παρόχων. 



                      



9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7 

 
 
➢ Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)               

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές               

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)               

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)               

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)               

Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)               

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή               

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ        

Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας        

Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα από τον φόρο ή τους 
φόρους στους οποίους αφορούν οι διατάξεις του 
νομοσχεδίου.  

       

Ποσά που εισπράχθηκαν από φορολογικούς ελέγχους        

Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή 
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από 
τα δικαστήρια 

       

 
➢ Κοινωνική πολιτική: 

 

 

 
7   Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ 

(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/). 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών 
συμβάσεων (και ε.γ.σ.σ.ε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο έτος) 
και αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές.  

       

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε 
διαμεσολάβηση  

       

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε 
διαιτησία  

       

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης         

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας          

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά 
και πραγματική με την έννοια της παράτασης μετά τη συμβατική 
τους λήξη) 

       

Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας         

Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά 
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας  

       

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας και 
αριθμός/ποσοστό  ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή 
αναπηρία 

       

https://data.oecd.org/Greece.htm
http://www.statistics.gr/


 
 

 
 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο 
φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό 

       

Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά 
αγαθά ή υπηρεσίες 

       

Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του πληθυσμού που 
αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 

       

Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη 
κρατική δαπάνη (συνολικά και ανά επίδομα) 

       

Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία        

Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και 
άλλες υπηρεσίες 

       

Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας 
λόγω κρίσης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά) 

       

Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας, 
δυσκολίες μάθησης κλπ)  

       

 
 

ΥΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος        

Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας        

Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή         

Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή         

Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους        

Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους         

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό ανεργίας         

Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων         

Ποσοστό ανεργίας νέων        

Ποσοστό ανεργίας γυναικών        

Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια        

Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου        

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης 
αμοιβών (ανά βασικό τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση, 
κατασκευές κ.λπ.) 

       

Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης 
(στο σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους) 

       

Ποσοστό απασχολουμένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο 
σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους) 

       

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα 
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, 
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής 
ασφάλισης και αντίστοιχες δαπάνες  

       

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα 
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, 
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα του 
ΕΦΚΑ 

       

Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα 
και έτη συνολικής ασφάλισης 

       

Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης        

Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί του ΑΕΠ        

Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την απονομή σύνταξης που 
γίνονται εν μέρει ή εν όλω δεκτές 

       



Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας         

Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος 
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη 
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα 
περιστατικά) 

       

Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες να εξυπηρετηθούν 
(για μη επείγουσα νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την 
πρώτη εξέταση) 

       

Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους         

Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία        

 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αιτήματα ασύλου – Ποσοστό αποδοχής – Μέσος χρόνος έκδοσης 
αποφάσεων 

       

Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη εισόδου/χώρα προέλευσης/ 
ηλικιακή ομάδα/φύλο 

       

Αριθμός απελάσεων ανά χώρα προέλευσης των 
απελαυνομένων/αιτία απέλασης 

       

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και 
πραγματικού αριθμού φιλοξενουμένων) 

       

Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας 
              

 Προφανώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες 
(απασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα κ.λπ.) 

 
 

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο Στόχος 

1 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, τίθεται ο σκοπός της προτεινόμενης διάταξης. Ειδικότερα, 
προβλέπεται η θέσπιση κανόνων διαφάνειας για τις επιχειρήσεις του τύπου και εν γένει των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.), η ενίσχυση της δημοσιότητας στον χώρο του έντυπου και 
ηλεκτρονικού τύπου, καθώς, επίσης και η διασφάλιση του πλουραλισμού στο πεδίο των Μ.Μ.Ε, ώστε 
αυτά να εκπληρώνουν την κοινωνική αποστολή τους, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα. 

2 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ορίζεται το αντικείμενο του προτεινόμενου σχεδίου νόμου. 

3  Τίθεται το πεδίο εφαρμογής για τη διασφάλιση της ορολογικής και συστηματικής ενότητας της 
προτεινόμενης ρύθμισης. 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο   

συνολικά        

ανά περιφέρεια        

ανά κλάδο οικονομίας        

ανά ηλικιακή ομάδα        

Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο  

συνολικά        

ανά περιφέρεια        

ανά κλάδο οικονομίας        

ανά ηλικιακή ομάδα        

Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο        

Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο        

Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο        

Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών και δημοτικών 
συμβουλίων ανά φύλο 

       



4 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, συστήνεται ηλεκτρονικό Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) που 
τηρείται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Γ.Γ.Ε.Ε.), στο οποίο δύνανται να 
εγγράφονται οι επιχειρήσεις έντυπου τύπου κατόπιν αιτήσεώς τους. Στο Μ.Ε.Τ., εντάσσεται ως 
υπομητρώο, το ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου του άρθρου 2 του ν. 
3548/2007 (Α’ 68) και προσδιορίζονται όλες οι προϋποθέσεις που πρέπει σωρευτικά να πληροί κάθε 
εγγεγραμμένη επιχείρηση.  

5 Καθιερώνεται η απόκτηση από το έντυπο, μοναδικού αριθμού Μητρώου καθώς και σήματος από τη 
Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. που θα πιστοποιεί την εγγραφή στο Μητρώο. 

6 Καθιερώνεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων φορέων του δημοσίου, 
όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και τα ασφαλιστικά ταμεία, σε εναρμόνιση με 
την προωθούμενη στρατηγική της κυβέρνησης για την ψηφιακή μετάβαση. 

7 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση καθιερώνεται η υποχρέωση γνωστοποίησης των μεταβολών των 
επιχειρήσεων που έχουν εγγραφεί στο Μ.Ε.Τ., προκειμένου να αποσοβηθεί η καταστρατήγηση του 
νομοθετικού πλαισίου που παρατηρήθηκε στο παρελθόν, όπως οι συνεχείς µεταβολές ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος και οι αλλαγές τίτλου χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

8 Προσδιορίζεται η διαδικασία εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Τ.. 

9 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα αυτεπάγγελτων ελέγχων από μέρους των 
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε., οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί 
σε περιπτώσεις καταγγελιών και για τη διαπίστωση της βασιμότητάς τους. 

10 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση συστήνεται Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και 
καλύπτεται το νομοθετικό κενό τόσο ως προς τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, όσο 
και ως προς την αντικειμενική και αμερόληπτη εξέτασή της.  

11 Προβλέπεται η σύσταση και τήρηση Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στη Γ.Γ.Ε.Ε. της 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και ρυθμίζεται το πεδίο λειτουργίας του ηλεκτρονικού τύπου, με όρους 
που εγγυώνται διαφανή κριτήρια για την κρατική διαφήμιση προς αυτόν. 

12 Προβλέπεται η απόκτηση, από την  επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου, μοναδικού αριθμού Μητρώου 
καθώς και σήματος από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. που θα πιστοποιεί 
την εγγραφή στο Μητρώο. 

13 Καθιερώνεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων φορέων του δημοσίου, 
στο πλαίσιο της ψηφιακής διακυβέρνησης του κράτους. 

14 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση καθιερώνεται η υποχρέωση γνωστοποίησης των μεταβολών των 
επιχειρήσεων που έχουν εγγραφεί στο Μ.Η.Τ., προκειμένου να αποσοβηθεί η καταστρατήγηση του 
νομοθετικού πλαισίου που παρατηρήθηκε στο παρελθόν στον έντυπο τύπο, όπως συνεχείς σκόπιμες 
μεταβολές ιδιοκτησιακού καθεστώτος και αλλαγές τίτλου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της 
αρμόδιας υπηρεσίας. 

15 Προβλέπεται η διαδικασία εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο Μ.Η.Τ.. 

16 Προβλέπεται η δυνατότητα αυτεπάγγελτων ελέγχων από μέρους των υπαλλήλων της Διεύθυνσης 
Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί σε περιπτώσεις καταγγελιών 
και για τη διαπίστωση της βασιμότητάς τους. 

17 Προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ένστασης ενώπιον της Γ.Γ.Ε.Ε. και καλύπτεται με αυτόν τον τρόπο 
το νομοθετικό κενό τόσο ως προς τη δυνατότητα άσκησης ένστασης, η οποία συγκεκριμένα αποτελεί 
ενδικοφανή προσφυγή, όσο και ως προς την αντικειμενική και αμερόληπτη εξέτασή της. 

18 Ρυθμίζεται η περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό 
τύπο, και προβλέπεται η δυνατότητα εγγραφής τους και στα δύο (2) Μητρώα, το Μ.Ε.Τ. και το Μ.Η.Τ., 
αντίστοιχα για κάθε μέσο που τηρούν, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εκάστου 
Μητρώου. 

19  Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η απαγόρευση διαφήμισης φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), συμπεριλαμβανομένων 
και των επιχειρήσεων του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) σε μη εγγεγραμμένα στα αντίστοιχα 
Μητρώα και πιστοποιημένα έντυπα ή ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου, προκειμένου να 



ενισχυθεί η διαφάνεια και να περιοριστούν οι αθέμιτες συναλλαγές, με τη θέση της προϋπόθεσης 
ένταξης στα Μητρώα για τη λήψη κρατικής διαφήμισης. 

20  Για τις ανάγκες περαιτέρω ενίσχυσης της διαφάνειας και περιορισμού των πιθανοτήτων αδιαφανών 
συναλλαγών, τίθεται ως προϋπόθεση η ένταξη στα Μητρώα των επιχειρήσεων εντύπου ή 
ηλεκτρονικού τύπου για τη συμμετοχή σε κρατικά προγράμματα ενισχύσεων. 

21 Προβλέπεται η δημοσίευση σημαντικών στοιχείων των Μητρώων που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 
11, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ψηφιακή 
μετάβαση, συστατικά στοιχεία της οποίας είναι τα ανοικτά δεδομένα και η ψηφιοποίηση κρίσιμων 
δομών του κράτους. Προβλέπεται η προσβασιμότητα των στοιχείων αυτών μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – Ε.Ψ.Π.), ώστε όλοι οι πολίτες να είναι σε θέση να 
τα αναζητήσουν και να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή χρήσιμες πληροφορίες στους τομείς των έντυπων 
και ηλεκτρονικών μέσων. 

22 Συστήνεται ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο καταγγελιών 
οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εναντίον έντυπου ή ηλεκτρονικού ενημερωτικού μέσου. 
Στόχος είναι η διασφάλιση της απαρέγκλιτης τήρησης των κανόνων δημοσιογραφικής δεοντολογίας 
και ηθικής, από ανεξάρτητα μέλη που διαθέτουν τη γνώση και την εμπειρία να αποφανθούν 
ανεπηρέαστα επί τέτοιων ζητημάτων.  

23 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση εκσυγχρονίζονται και επικαιροποιούνται οι προϋποθέσεις που έθετε 
ο ν. 3548/2007 (Α’ 68) σχετικά με τη δυνατότητα ένταξης στο υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού 
τύπου.  

24 Τίθενται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του Μέρους Β’ της προτεινόμενης ρύθμισης. 

25 Τίθενται οι μεταβατικές διατάξεις του Μέρους Β’ της προτεινόμενης ρύθμισης. 

26 Προβλέπονται οι καταργούμενες διατάξεις του Μέρους Β’ από την έναρξη ισχύος της προτεινόμενης 
ρύθμισης. 

27 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αναπροσαρμόζεται η εισφορά επί κάθε τιμολογίου διαφήμισης υπέρ 
του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας (Σ.Ε.Ε.), η οποία κρίνεται αναγκαία λόγω της μείωσης της 
διαφημιστικής επένδυσης που σημειώθηκε μετά το 2010, αλλά και λόγω της ταυτόχρονης αύξησης, 
επέκτασης και διαφοροποίησης του αντικειμένου του Σ.Ε.Ε, κυρίως λόγω της αύξησης της 
διαφημιστικής δραστηριότητας στο διαδίκτυο, στα ηλεκτρονικά μέσα και στα κοινωνικά δίκτυα. 

28 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται μέχρι την 30η.6.2023 η καταληκτική προθεσμία για τη 
διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής 
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού περιεχομένου και περιφερειακής εμβέλειας. 

29 Η αύξηση των θέσεων εργασίας στη βιομηχανία των οπτικοακουστικών έργων οφείλεται κυρίως στους 
αδειούχους παρόχους περιεχομένου. Δεδομένης της εν λόγω αύξησης, κρίνεται σημαντική για την 
εναρμόνιση του ποσοστού του προσμετρώμενου προσωπικού των συγγενών εταιρειών με τη 
σύγχρονη πραγματικότητα, η τεχνική βελτίωση στο κριτήριο προσωπικού τους με αναπροσαρμογή του 
ποσοστού του προσμετρώμενου προσωπικού συνδεδεμένων εταιρειών και ανεξάρτητων εταιρειών 
παραγωγής στο σαράντα τοις εκατό (40%). 

30 Αίρονται οι περιορισμοί που ίσχυαν για τους δημοσιογράφους που υπηρετούν στη Γ.Γ.Ε.Ε. την Ε.Ρ.Τ. 
Α.Ε. και το Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε. και αφορούσαν στην εργασία τους σε άλλο μέσο ενημέρωσης. 

31 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται ρητά πως η μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια 
τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης δύναται να διενεργείται και με ιδιωτικό συμφωνητικό 
βεβαίας χρονολογίας. 

32 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ενισχύεται η εγγύηση προστασίας του ανταγωνισμού σύμφωνα με τις 
επιταγές της ενωσιακής νομοθεσίας. 

33 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα εισφοράς διαφημιστικού χώρου και 
χρόνου στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων, για τις ανάγκες περαιτέρω ενίσχυσης του 
επενδυτικού ενδιαφέροντος και ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

34 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται ρητά πως η μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια 
ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης δύναται να διενεργείται και με ιδιωτικό συμφωνητικό 
βεβαίας χρονολογίας. 



35 Προβλέπεται κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο έχουν 
ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4779/2021 (Α΄ 27). 

36 Στο πλαίσιο της δυναμικής των νέων Μέσων Ενημέρωσης και του ολοένα αυξανόμενου μεριδίου που 
αυτά διεκδικούν στο σύνολο της ενημέρωσης του κοινού, καθώς και της επικαιροποίησης των 
διατάξεων του π.δ. 261/1997 (Α΄186) και της αποφυγής ασαφειών για τη χρήση του διαδικτύου προς 
τον σκοπό εφαρμογής του π.δ. 261/1997, προβλέπεται ρητά η δυνατότητα μετάδοσης ή καταχώρισης 
διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του δημοσίου στον ηλεκτρονικό τύπο. 

37 Ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου. 

Δ.  Έκθεση γενικών συνεπειών  

 
 

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            

Μείωση δαπανών           

Εξοικονόμηση 
χρόνου 

         

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
Χ          

Άλλο Χ          

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
Χ          

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών           

Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών Χ         

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων           

Άλλο  Χ         

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

➢ Παροχή κινήτρων και θέσπιση προϋποθέσεων λειτουργίας που εξυγιαίνουν τον χώρο του τύπου. 
➢ Οριοθέτηση του χώρου των έντυπων Μ.Μ.Ε. και για πρώτη φορά ορισμός και οριοθέτηση και του χώρου 

των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.. 
➢ Ενίσχυση της διαφάνειας σε ό,τι αφορά στην κρατική χρηματοδότηση. 



➢ Θεσμική κατοχύρωση ενός σύγχρονου και λειτουργικού Μητρώου για τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο 
προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. 

➢ Διασύνδεση των Μητρώων με τις αναπτυξιακές ανάγκες των επιχειρήσεων του έντυπου και 
ηλεκτρονικού τύπου και συγκέντρωση χρήσιμων στοιχείων με σκοπό τη χάραξη και υλοποίηση 
πολιτικών στήριξης που στοχεύουν στην απαγκίστρωση από τον επιδοματικό χαρακτήρα που έχουν έως 
σήμερα. 

➢ Ανάδειξη ρεαλιστικής εικόνας για τις επιχειρήσεις του τύπου με σκοπό την ενίσχυση της βιώσιμης 
επιχειρηματικότητας, του υγιούς ανταγωνισμού και της αναπτυξιακής δυναμικής τους.  

➢ Αναβάθμιση της εικόνας της χώρας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. 
 

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 

          

Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 
την υλοποίηση 
της ρύθμισης 

          

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Δεν υφίστανται κίνδυνοι από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. 
 
 

 

Στ.  Έκθεση νομιμότητας  

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 παρ. 1 άρθρου 5, άρθρα 5Α, 9Α, 14, 15 Σ 

25. Ενωσιακό δίκαιο  

 
      
      

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

- 



 
      
      

Κανονισμός 

- Κανονισμός Ε.Ε. 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης/4/2016 για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/Ε.Κ. [L 119, 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)]. 

 
      
      

Οδηγία 

- 

      
 
      

Απόφαση 

- 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

      
      

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

- 

 
      

Διεθνείς συμβάσεις 

- 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
      
      

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

- 

 
 
      

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

- 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
 
      

Νομολογία Δικαστηρίου 
Ε.Ε. 

- 

      
      

Νομολογία Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

- 



 
 
      

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

- 

 
 

 


