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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

  
Υγιής ανταγωνισμός, ισχυρότερη οικονομία – 

Αξιοποιώντας την παρακαταθήκη της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ 

 

Το πλαίσιο και η ποιότητα των κανόνων μιας οικονομίας καθορίζουν την ανταγωνιστικότητά της, καθώς και τον 

βαθμό εμπιστοσύνης καταναλωτών και επενδυτών. Ο ΣΕΒ είναι διαχρονικός υποστηρικτής κάθε προσπάθειας 

ενδυνάμωσης του ελεύθερου ανταγωνισμού, κάτι που ενισχύει και τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να 

καινοτομούν να επενδύουν και να τονώνουν την απασχόληση. Παράλληλα, μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι 

καταναλωτές που απολαμβάνουν μεγαλύτερη ποικιλία, ποιότητα, και καλύτερες τιμές.  

 

Το δύσκολο έργο της απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς από πλήθος νόμων και διατάξεων που οδηγούν 

στον περιορισμό και τη στρέβλωση του ελεύθερου ανταγωνισμού αποτέλεσε μέρος των πολιτικών, που 

υιοθετήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια (π.χ. άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων). Ωστόσο, η απελευθέρωση της 

ελληνικής αγοράς από πλήθος στρεβλωτικών κανόνων, συναντάει αδράνειες που την καθυστερούν. Η Επιτροπή 

Ανταγωνισμού έχει συμβάλει, με τη σειρά της, σε αντίστοιχες προσπάθειες βελτίωσης εντοπίζοντας για 

παράδειγμα, περιπτώσεις υπέρμετρα περιοριστικών υποχρεώσεων (π.χ. στην τιμολόγηση).  

 

Η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ  

Το Toolkit, δηλαδή η εργαλειοθήκη, του ΟΟΣΑ αποτελεί ένα μηχανισμό για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών, από 

νόμους, που επιβαρύνουν τον ανταγωνισμό και τον εντοπισμό εργαλείων για την αντιμετώπισή τους. Αξιοποιείται 

από τις χώρες που το χρησιμοποιούν, για τον εντοπισμό των παρεμβάσεων, που πρέπει να γίνουν, σε επιμέρους 

αγορές και για την αξιοποίηση των καταλληλότερων νομικών εργαλείων. Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, οι 

κυβερνήσεις των χωρών, που χρησιμοποιούν την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ επιλέγουν κλάδους της οικονομίας 

με σημαντική συμμετοχή στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία, ώστε, μέσα από την αξιοποίησή της να 

υπηρετούνται οι δικές τους πολιτικές προτεραιότητες.   

Η εργαλειοθήκη, εξετάζει το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν εξετάζεται η εφαρμογή από τη δημόσια διοίκηση, οι διεθνείς 

καλές πρακτικές, τυχόν θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού ή διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων. Ωστόσο 

εξετάζεται ο υπερβάλλων ζήλος στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (gold plating). 

 

Τα αποτελέσματα της χρήσης της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ στην Ελλάδα  

Στην Ελλάδα έχουν εκπονηθεί τρεις εργαλειοθήκες (2012, 2014, 2016), οι οποίες αρχικά αντιμετωπίστηκαν με 

καχυποψία, αν όχι εχθρικότητα.   

Οδήγησαν όμως συνολικά στην αξιολόγηση των συνθηκών ανταγωνισμού σε 13 τομείς που αντιπροσωπεύουν 

το 30,7% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στη χώρα και το 35,2% της απασχόλησης, από τον τουρισμό 

έως το εμπόριο, τον κλάδο τροφίμων και συγκεκριμένους κλάδους της μεταποίησης. Έγινε έτσι αξιολόγηση 2.312 

νόμων και κανονιστικών διατάξεων, εντοπίστηκαν 1.276 εξ αυτών, που δυνητικά περιορίζουν τον ανταγωνισμό 

και διατυπώθηκαν 775 προτάσεις. Η υιοθέτηση των 161 εξ αυτών, κατά τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, θα 

δημιουργήσει στην Ελλάδα αντίκτυπο με χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές, βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και αύξηση των πωλήσεων.  

 

Συνολικά, ο θετικός αντίκτυπος για την ελληνική οικονομία είναι σχεδόν €6 δισ. Ακόμα, σύμφωνα με τους 

εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ, η συνολική επίδραση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, λαμβάνοντας υπόψη τα 

μακροπρόθεσμα οφέλη από τον «εξορθολογισμό» του νομοθετικού πλαισίου και την άρση των περιοριστικών 

για τον ανταγωνισμό διατάξεων.  
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Ο ΣΕΒ παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του συνόλου των προτάσεων του ΟΟΣΑ και της μεταφοράς τους 

στην ελληνική νομοθεσία: Αν και η πρώτη εργαλειοθήκη, που ήταν και η ευρύτερη, προκάλεσε αντιδράσεις, που 

ακόμα και σήμερα αποτελούν αντικείμενο συζήτησης (άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές, σημεία πώλησης 

βρεφικού γάλακτος, bake-off, Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα, κ.ο.κ.), η 3η εργαλειοθήκη ήταν μακράν η 

μεγαλύτερη σε έκταση νομοθετημάτων, εντοπισμένων εμποδίων και πλήθους συστάσεων.  

 

Βάσει της αξιολόγησης του βαθμού υλοποίησης των 775 συστάσεων του ΟΟΣΑ, η οποία ολοκληρώθηκε τον 

Ιούλιο του 2019, περισσότερο από το 90% των συστάσεων από τα τρία έργα είχε υλοποιηθεί πλήρως κατά τη 

συγκεκριμένη ημερομηνία, με αποτέλεσμα την εξάλειψη σημαντικού αριθμού νόμων με αρνητικές επιπτώσεις 

στον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά, κάτι το οποίο αποδεικνύει τη διαχρονική 

προσήλωση των κυβερνήσεων.  

 

Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την εργαλειοθήκη σήμερα;  

 

Η εργαλειοθήκη δεν είναι απλώς ένα έργο του ΟΟΣΑ. Είναι μια ποιοτική και σοβαρή απάντηση στη μέχρι 

σήμερα αποσπασματικότητα και έλλειψη αξιολόγησης εφαρμογής που συχνά χαρακτηρίζει τη 

διαδικασία παραγωγής του νομοθετικού έργου. 

Η αξιοποίηση της μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους:   

Πρώτον, με τη σταδιακή ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην αγορά. Οι μεταρρυθμίσεις στη βάση των 

συστάσεων του ΟΟΣΑ θα επιταχύνουν, με ολοένα και πιο εμφανή τρόπο τα οφέλη στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση.  

Δεύτερον, με την επέκταση της εφαρμογής της εργαλειοθήκης και σε άλλους κλάδους της οικονομίας, 

όπου υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι δε λειτουργεί ο ανταγωνισμός, αλλά και για την άρση οριζόντιων 

εμποδίων στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Ζητήματα όπως το κόστος ενέργειας, οι στρεβλώσεις του 

φορολογικού συστήματος, η έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση υπό εύλογους όρους, στρεβλώνουν τον 

ανταγωνισμό εντός της Ενιαίας Αγοράς εις βάρος των ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ χρειάζονται βελτιώσεις στην 

αδειοδότηση, τα διοικητικά βάρη καθώς και το συντονισμό της εποπτείας της αγοράς ως αναπόσπαστο μέρος 

της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, για τη βελτίωση της μακρόπνοης αναπτυξιακής προοπτικής.  

Τρίτον, με τη βελτίωση του τρόπου, και της ποιότητας, νομοθέτησης μέσω της ενσωμάτωση των βασικών 

αρχών, της μεθοδολογίας και της φιλοσοφίας της εργαλειοθήκης στον τρόπο με τον οποίο νομοθετούμε στην 

Ελλάδα. Η διαλογική διαδικασία που αναπτύχθηκε μεταξύ των υπηρεσιών του ΟΟΣΑ και της ελληνικής δημόσιας 

διοίκησης συνεισέφερε σημαντικά στην αρτιότητα της τεκμηρίωσης των συστάσεων, έθεσε όμως και τις βάσεις 

για την καλλιέργεια μιας πιο κριτικής ματιάς και διάθεσης των αρμόδιων υπηρεσιών απέναντι στις νομοθετικές 

προβλέψεις που καλούνται να ερμηνεύσουν και να εφαρμόσουν. Ταυτόχρονα, η διαδικασία ανταλλαγής 

απόψεων μεταξύ δημόσιας διοίκησης και στελεχών της αγοράς βελτίωσε την κατανόηση των θέσεων και 

επιφυλάξεων των δύο πλευρών ως προς συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία συχνά συνιστούσαν «ταμπού».  

Συνεπώς, η εργαλειοθήκη, αποτελεί και μια στροφή στην αντίληψη του νομοθέτη για την αξία και χρησιμότητα 

της διαβουλευτικής διαδικασίας. Είναι ένας «οδικός χάρτης» για πιο οργανωμένες και συντεταγμένες 

πρωτοβουλίες αλλαγής των εθνικών κανόνων, ώστε να παραμένουν σύγχρονοι, δίκαιοι και αποτελεσματικοί, και 

να εξυπηρετούν το σκοπό του νομοθέτη πάντοτε με σεβασμό στην αρχή της αναλογικότητας και το κοινό καλό 

αποφεύγοντας την διατήρηση εμποδίων ή προνομίων.   
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Υγιής ανταγωνισμός, ισχυρότερη οικονομία  

Το πλαίσιο των κανόνων που ρυθμίζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων μπορεί να λειτουργήσει ως 

καταλύτης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η βελτίωση 

του ρυθμιστικού περιβάλλοντος συνιστά προϋπόθεση για την επιτυχημένη επανεκκίνηση της οικονομίας, 

τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση της παραγωγικότητας1.  

Κατά τη διαμόρφωση των ρυθμιστικών κανόνων πρέπει επομένως να τηρούνται κάποιες βασικές αρχές.  

Καταρχήν, οι κανόνες θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλοί και σαφείς, ώστε να διευκολύνεται η 

κατανόησή τους από το διοικούμενο και να του παρέχονται επαρκή κίνητρα για την εφαρμογή τους. Η 

απλότητα των διατάξεων ευνοεί την ορθή και ομοιόμορφη ερμηνεία τους και τον έλεγχο της εφαρμογής 

τους από τις διάφορες αρμόδιες αρχές, λειτουργώντας αποτρεπτικά στη δημιουργία «γκρίζων» πεδίων, 

επικαλύψεων ή ερμηνευτικών κενών. Με τον τρόπο αυτό προάγεται η ασφάλεια δικαίου, ενισχύεται η 

εμπιστοσύνη ανάμεσα σε διοίκηση και διοικούμενο και διασφαλίζεται η προστασία του καταναλωτή.  

Οι κανόνες θα πρέπει ακόμη να είναι ευέλικτοι και σύγχρονοι, να συμβαδίζουν με τις νομοθετικές εξελίξεις 

σε ενωσιακό επίπεδο, να σέβονται τις αποφάσεις της κρατούσας νομολογίας, να απηχούν τις τρέχουσες 

επιχειρηματικές και εμπορικές πρακτικές, τεχνολογικές εξελίξεις και καταναλωτικές τάσεις και να 

υπόκεινται τακτικά σε αντικειμενική κριτική ώστε να αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο συνεχίζει να 

υπηρετείται επαρκώς ο αρχικός σκοπός του νομοθέτη και σε αντίθετη περίπτωση να καταργούνται 

απαρχαιωμένες, ανενεργές ή άνευ αντικειμένου προβλέψεις.  

Οι κανόνες θα πρέπει τέλος να διασφαλίζουν την ισονομία και να προάγουν τη δημιουργία και διατήρηση 

ενός «ίσου πεδίου δράσης» για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά, χωρίς 

αναιτιολόγητους περιορισμούς, διακρίσεις και διατήρηση στεγανών που συνιστούν εμπόδια στην εύκολη 

είσοδο και παραμονή σε συγκεκριμένες αγορές ή στην έξοδο από αυτές.  

Και αυτό γιατί περισσότερο υγιής ανταγωνισμός, σημαίνει χαμηλότερες τιμές για τον καταναλωτή, 

αυξημένη παραγωγικότητα για τις επιχειρήσεις, ενίσχυση της καινοτομίας, πραγματοποίηση επενδύσεων, 

αύξηση της απασχόλησης και αξιοποίηση του ταλέντου (Δ1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
1 OECD (2012), Better Regulation in Europe: Greece 2012, OECD Publishing 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264179288-en 

Δ1. Ανταγωνισμός, απασχόληση και αξιοποίηση ταλέντου 

Πηγή: Eurostat 2015, World Economic Forum, Global Competitiveness Index (GCI), 2015-2016 components 
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Για τον ΣΕΒ, η διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού και ο εξορθολογισμός της έντασης της κρατικής 

παρέμβασης στη λειτουργία των αγορών είναι θέματα που βρίσκονται διαχρονικά ψηλά στην ατζέντα 

καθώς αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.  

Η ενίσχυση των ανταγωνιστικών πιέσεων αναγκάζει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους 

παράγοντας υψηλότερης ποιότητας αγαθά και υπηρεσίες διατηρώντας και επεκτείνοντας την πελατειακή 

τους βάση, ευνοεί τις επενδύσεις σε καινοτομία και την αύξηση της παραγωγικότητας. Επιπλέον, 

οικονομίες που επιτρέπουν την είσοδο νέων παικτών και τον ανταγωνισμό τους επί ίσοις όροις με τους 

υφιστάμενους, εύλογα προσελκύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον και κατά συνέπεια έχουν μεγαλύτερες 

πιθανότητες για τόνωση της απασχόλησης και δημιουργία νέων αγορών. 

Μεγάλος κερδισμένος από τον υγιή ανταγωνισμό των επιχειρήσεων και την οικονομική ευημερία είναι ο 

καταναλωτής, ο οποίος απολαμβάνει μεγαλύτερη ποικιλία και ποιοτικότερα προϊόντα σε πιο 

ανταγωνιστικές τιμές.   

 

Η αξιολόγηση των συνθηκών του ανταγωνισμού σε μια αγορά αποτελεί μια άσκηση 

κανονικοποίησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με πολλαπλά οφέλη στην 

εθνική οικονομία: καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες, καινοτομία, χαμηλότερες τιμές.

 
Δεν είναι ωστόσο λίγες οι φορές που η νομοθεσία εκπληρώνει μερικά μόνο ή και κανένα από τα πιο πάνω 

κριτήρια, καθιστάμενη η ίδια τροχοπέδη στην υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα και στην είσοδο νέων 

επενδύσεων, εμποδίζοντας τη χώρα να ανακάμψει και να βελτιώσει την εικόνα της στους δείκτες μέτρησης 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  

Και παρόλα αυτά, διατάξεις αναχρονιστικές ή προβληματικές για την ελεύθερη ανάπτυξη επιχειρηματικής 

δραστηριότητας διατηρούνται σε ισχύ καθώς συχνά, η μακροχρόνια εφαρμογή τους οδηγεί στην 

εξοικείωση των επιχειρήσεων με αυτές και στην αδυναμία τους να αναγνωρίσουν τον αρνητικό αντίκτυπο 

που συνεπάγονται για τις ίδιες. Και αντίστοιχα, η διαρκής τριβή των στελεχών των δημόσιων υπηρεσιών 

με διατάξεις που μπορεί να έχουν πάψει από καιρό να ικανοποιούν το σκοπό του νομοθέτη ή που μπορεί 

να μην έχουν πλέον οποιαδήποτε πρακτική σημασία ή νόημα, αποδυναμώνει την κριτική σκέψη και την 

αντίσταση στον παραλογισμό της εφαρμογής τους.   

Το δύσκολο έργο απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς από πλήθος νόμων και διατάξεων που οδηγούν 

στον περιορισμό και τη στρέβλωση του ελεύθερου ανταγωνισμού αποτέλεσε μέρος των προγραμμάτων 

προσαρμογής και οδήγησε σε πρωτοβουλίες όπως το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων με το ν. 

3959/2011, καθώς και της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης να εκσυγχρονίσει το 

απαρχαιωμένο πλαίσιο διακίνησης και λειτουργίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Στη συγκεκριμένη 

μάλιστα περίπτωση, καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η συμμετοχή της Επιτροπής Ανταγωνισμού η οποία 

έκρινε ότι συγκεκριμένοι περιορισμοί όπως η υποχρέωση του παραγωγού, εισαγωγέα και χονδρεμπόρου 

για αναγραφή της «αρχικής» και των «ενδιάμεσων» τιμών καθώς και των εκπτώσεων λόγω τζίρου στον 

τιμοκατάλογο, είναι υπέρμετρα περιοριστικοί για τη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής των 

επιχειρήσεων, ιδίως στους κλάδους όπου οι συχνές μεταβολές τιμών είναι συνήθεις λόγω 

χρηματιστηριακής διακύμανσης των τιμών των πρώτων υλών, αυξάνουν αδικαιολόγητα το διαχειριστικό 
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τους κόστος και είναι δυσανάλογοι ως μέσα, σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της κρατικής εποπτείας 

των τιμών χονδρικής.  

Στη συνέχεια, το 2012 με πρωτοβουλία του, τότε, Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη ανατέθηκε στον 

ΟΟΣΑ η χαρτογράφηση και αξιολόγηση των δυνητικών επιπτώσεων της νομοθεσίας στον ανταγωνισμό 

των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, το έργο δηλαδή της 

«εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ για τον ανταγωνισμό» ή πιο γνωστό ως «toolkit I» (Δ2), προσπάθεια την 

οποία συνέχισαν και οι επόμενες κυβερνήσεις με την ανάθεση στον ΟΟΣΑ δύο ακόμη αντίστοιχων έργων.  

Τα ευρήματα του ΟΟΣΑ κατά τη διάρκεια του πρώτου έργου αποτελούν απόδειξη της ικανότητας 

επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης να λειτουργούν αδιαμαρτύρητα μέσα σε ένα πλαίσιο διατάξεων που 

«δοκιμάζουν τις αντοχές τους» γεγονός το οποίο αποτυπώνεται και στη δήλωση του Γενικού Γραμματέα 

του ΟΟΣΑ κ. Guria ότι την περίοδο εκείνη, οι ελληνικές αγορές βρίσκονταν ανάμεσα στις περισσότερο 

ρυθμισμένες χωρίς να αναλαμβάνεται καμία συντεταγμένη προσπάθεια για άρση των νομοθετικών 

εμποδίων σε ορισμένους, έστω, κλάδους της οικονομίας 

 

Δ2. Τι είναι το toolkit   

Για την αξιολόγηση των συνθηκών του ανταγωνισμού σε μια αγορά και τη 

διατύπωση συστάσεων προς τις κυβερνήσεις για την άρση των ρυθμιστικών 

εμποδίων, ο ΟΟΣΑ χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία «Competition Assessment 

Toolkit».  

Κατά την εφαρμογή του Toolkit (εργαλειοθήκη) πρώτο βήμα αποτελεί ο εντοπισμός 

υφιστάμενων εθνικών νομοθετικών διατάξεων ή ρυθμίσεων οι οποίες ενδέχεται να επιβαρύνουν σημαντικά τον 

ανταγωνισμό. Για την εξεύρεση τέτοιου είδους περιορισμών στη νομοθεσία, η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ 

χρησιμοποιεί τέσσερις βασικές ερωτήσεις που συνιστούν τη «λίστα ελέγχου ανταγωνισμού». Εφόσον προκύψει 

καταφατική απάντηση σε ένα ή περισσότερα εκ των ερωτημάτων είναι πιθανόν οι σχετικές διατάξεις να έχουν αντι- 

ανταγωνιστικό αντίκτυπο.  

Στο επόμενο στάδιο ακολουθεί η εύρεση εναλλακτικών μέτρων τα οποία, αν και λιγότερο περιοριστικά από τα 

προηγούμενα, συνεχίζουν να είναι συμβατά με το σκοπό του νομοθέτη και να επιτρέπουν τη διατήρηση της 

επιτυχούς εφαρμογής της συγκεκριμένης κυβερνητικής πολιτικής.  

Στην Ελλάδα, έγιναν τρία έργα εργαλειοθήκης (toolkit), το 2012, 2014 και 2016. Στο πρώτο εξετάστηκαν οι κλάδοι 

του λιανικού εμπορίου, της μεταποίησης τροφίμων, των δομικών υλικών και του τουρισμού. Στο δεύτερο έργο η 

μεταποίηση ποτών, η παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, η παραγωγή 

κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ενδυμασίας, δέρματος και δερμάτινων ειδών και η κατασκευή μηχανημάτων 

και ειδών εξοπλισμού. Τέλος, στο τρίτο εξετάστηκαν οι κλάδοι του ηλεκτρονικού εμπορίου, των κατασκευών, των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης, του χονδρικού εμπορίου και επιλεγμένοι τομείς της μεταποίησης (χημικά και 

ελαστικά, φαρμακευτικά προϊόντα, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, χαρτοποιία και εκτυπώσεις) 

Εκτός από την Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, το Μεξικό και η Τυνησία ανέθεσαν επίσης στον ΟΟΣΑ την 

εκπόνηση έργων της εργαλειοθήκης για τον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας τους, ενώ σε 

εξέλιξη βρίσκονται αντίστοιχα έργα για δέκα μέλη ASEAN, καθώς και για την Ισλανδία.  

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.  

 

  

https://www.oecd.org/daf/competition/achieving-pro-competitive-regulation-asean.htm
https://www.oecd.org/competition/assessment-toolkit.htm
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Η παρεξηγημένη εργαλειοθήκη 

Τα έργα της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ στην Ελλάδα απέκτησαν αρνητική χροιά και αντιμετωπίστηκαν με 

καχυποψία, αν όχι εχθρικότητα. Σε μεγάλο βαθμό αυτό αποδίδεται στην επιλογή των κλάδων που 

εξετάστηκαν στο πλαίσιο του πρώτου έργου, στο είδος των συστάσεων που διατυπώθηκαν και στα 

νομοθετήματα μνημονιακού χαρακτήρα στα οποία εντάχθηκε η υλοποίησή τους. Είναι ωστόσο γεγονός ότι 

η ανάθεση στον ΟΟΣΑ των τριών έργων δεν πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά εντάχθηκε στο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας της 

χώρας και χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  

Εξάλλου, η κυριολεκτική μετάφραση της λέξης “toolkit”, δηλαδή «εργαλειοθήκη», αποδίδει καλύτερα τη 

φιλοσοφία πάνω στην οποία αυτή δημιουργήθηκε: την παροχή δηλαδή εργαλείων και κατευθύνσεων που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις εθνικές αρχές για την αξιολόγηση των επιπτώσεων που μπορεί να 

έχει η νομοθεσία στον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων ενός συγκεκριμένου κλάδου και την 

ανάληψη των κατάλληλων μέτρων από τον νομοθέτη για τη βελτίωση τυχόν προβληματικών πεδίων. Για 

αυτό το λόγο άλλωστε οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται μπορούν να αξιοποιηθούν διαχρονικά και 

οριζόντια από τον εκάστοτε εθνικό νομοθέτη, τόσο κατά την παραγωγή νέων διατάξεων όσο και για τη 

διαρκή αξιολόγηση και αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας υπό τα νέα κάθε φορά οικονομικά, 

κοινωνικά και νομικά δεδομένα.     

Πέραν όμως της διακριτικής ευχέρειας που καταλείπεται στον εθνικό νομοθέτη σχετικά με την ολική ή 

μερική υιοθέτηση των συστάσεων που διατυπώνει ο ΟΟΣΑ, και ο ίδιος ο τρόπος νομοτεχνικής τους 

προσαρμογής στο εθνικό δίκαιο αποτελεί αντίστοιχα, ζήτημα επιλογής στη βάση του σεβασμού των 

γενικών αρχών του δικαίου που διέπει το κάθε κράτος ανάλογα με τη φύση των συστάσεων.. Όπως 

άλλωστε επισημαίνεται και στον Οδηγό Αξιολόγησης Συνθηκών Ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ, «δεδομένου ότι 

το θεσμικό, νομικό και ομοσπονδιακό πλαίσιο των πεδίων δικαιοδοσίας του ΟΟΣΑ διαφέρουν σημαντικά, 

ο τρόπος ενσωμάτωσης της αξιολόγησης στις κρατικές ενέργειες πιθανόν να ποικίλει εξίσου από το ένα 

πεδίο στο άλλο.» 

Τέλος, καθοριστικός είναι σε κάθε έργο και ο ρόλος των εκπροσώπων της εθνικής Επιτροπής 

Ανταγωνισμού που συμμετέχουν κάθε φορά στη διαδικασία, όπως άλλωστε συνέβη και στα έργα στην 

Ελλάδα. Όπως τονίζεται αρκούντως από τον ΟΟΣΑ «Οι αρχές ανταγωνισμού αποτελούν ιδανικούς 

συμβούλους όσον αφορά τις αξιολογήσεις αυτές, παρέχοντας επιμόρφωση σχετικά με τη διαδικασία και 

διεξάγοντας επιλεκτικές αξιολογήσεις». 

 

Η επιλογή των κλάδων  

Για την επιλογή των κλάδων που εξετάζονται στο πλαίσιο υλοποίησης ενός έργου της εργαλειοθήκης 

κρίσιμο στοιχείο είναι η συμμετοχή τους στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) μιας οικονομίας, αλλά 

οπωσδήποτε στο τέλος υπήρξε και πολιτική προτεραιοποίηση καθώς οι κλάδοι προτάθηκαν από τις 

εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις και όχι τον ΟΟΣΑ.  

Τα τρία έργα αξιολόγησης των συνθηκών ανταγωνισμού στην Ελλάδα υλοποιήθηκαν σε διαδοχικές 

αναθέσεις στον ΟΟΣΑ, εξετάζοντας συνολικά το νομοθετικό πλαίσιο για 13 από τους σημαντικότερους 

τομείς της οικονομίας (Δ3). 
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Δ3. Οι τομείς που εξετάστηκαν ανά έργο 

Έργο I  
(Διάρκεια: 01-11/2013)  

Έργο II  
(Διάρκεια: 09-12/2014) 

Έργο III  
(Διάρκεια: 02-11/2016) 

Μεταποίηση τροφίμων  Μεταποίηση ποτών Ηλεκτρονικό εμπόριο 

Λιανικό εμπόριο 
Παραγωγή οπτάνθρακα και 
προϊόντων διύλισης πετρελαίου 

Κατασκευές 

Δομικά υλικά  
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών 
υλών, ειδών ενδυμασίας, δέρματος 
και δερμάτινων ειδών  

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

Τουρισμός 

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού 

Επιλεγμένοι τομείς της μεταποίησης (χημικά 
και ελαστικά, φαρμακευτικά προϊόντα, 
ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, χαρτοποιία και 
εκτυπώσεις)  Οριζόντιες διατάξεις 

Χονδρικό εμπόριο 

Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς που εξετάστηκαν αντιπροσωπεύουν συνολικά το 30,7% ΑΠΑ της Ελληνικής 

οικονομίας2 και το 35,2% της συνολικής απασχόλησης (Δ4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα τρία έργα που εκπονήθηκαν από τον ΟΟΣΑ αφορούσαν σε 13 τομείς της 

ελληνικής οικονομίας, με συνεισφορά στο 30,7% της ΑΠΑ και στο 35,2% της 

απασχόλησης. 

 

  

                                    
2  Σημαντικοί τομείς (ως προς τη συμμετοχή στην ΑΠΑ και την Απασχόληση) που δεν αποτέλεσαν αντικείμενο των 

τριών Έργων του ΟΟΣΑ είναι ενδεικτικά οι: Ενέργεια (Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και 
κλιματισμού), Τηλεπικοινωνίες, Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, Εκπαίδευση και Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας. Χαρακτηριστικά η συμμετοχή 
των τομέων αυτών στην ΑΠΑ το 2016 ανήλθε σε 46%. 

Δ4.  Η συμμετοχή στην Ακαθάριστη 

Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) και στην 

Απασχόληση ανά Έργο 

Σημείωση: Η συμμετοχή κάθε Έργου στην 

ΑΠΑ και την Απασχόληση έχει υπολογιστεί επί 

του συνολικού μεγέθους του έτους που 

υλοποιήθηκε (Έργο Ι: 2013, Έργο ΙΙ: 2014 και 

Έργο ΙΙΙ: 2016).  

Πηγή: Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ, ΣΕΤΕ 
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Η μεθοδολογία της εργαλειοθήκης 

Το πεδίο εφαρμογής της εργαλειοθήκης οριοθετείται βάσει πολύ συγκεκριμένων αρχών και δεν 

καταλαμβάνει κάθε εμπόδιο που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά την καθημερινή 

λειτουργία και δραστηριοποίησή τους, αλλά μόνο όσα προβλέπονται ρητά σε διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα: 

 Εξετάζονται μόνο ρητές νομοθετικές προβλέψεις, δηλαδή διατάξεις νόμων ή Υπουργικών Αποφάσεων 

(ΥΑ), Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) ή εγκυκλίων. Έτσι, κρίσιμα ζητήματα τα οποία απασχολούν 

ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις αλλά η πηγή τους δεν εντοπίζεται σε διάταξη νόμου που να στρεβλώνει τον 

ανταγωνισμό μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα το αυξημένο κόστος ενέργειας ή 

ορισμένες προβλέψεις της εθνικής φορολογικής νομοθεσίας ή οι εξαιρετικά δυσμενείς σε σχέση με τις 

άλλες επιχειρήσεις της ΕΕ όροι πρόσβασης στη χρηματοδότηση που αντιμετώπιζαν όλα αυτά τα 

χρόνια οι ελληνικές επιχειρήσεις, δεν εντάχθηκαν στο πεδίο εφαρμογής της εργαλειοθήκης, και 

παρόλο που εντός της Ενιαίας Αγοράς στρέβλωναν σημαντικά τον ανταγωνισμό ειδικά εις βάρος των 

πλέον παραγωγικών ελληνικών επιχειρήσεων.  

 Η ενωσιακή νομοθεσία λαμβάνεται ως δεδομένη και δεν εξετάζεται αν δημιουργεί προβλήματα στον 

ανταγωνισμό ή ασάφειες. Ωστόσο, πραγματοποιείται αξιολόγηση του τρόπου μεταφοράς της στο 

εθνικό δίκαιο για εντοπισμό τυχόν προβλέψεων που συνιστούν “gold platting”, δηλαδή την καθ’ 

υπέρβαση του Κανονισμού ή της Οδηγίας εισαγωγή επιπλέον υποχρεώσεων ή προβλέψεων από τον 

εθνικό νομοθέτη κατά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Οι επιπρόσθετες αυτές προβλέψεις και 

υποχρεώσεις που εισάγονται στην εθνική νομοθεσία καταλήγουν να αλλοιώνουν το σκοπό του 

ενωσιακού νομοθέτη προς εξυπηρέτηση εθνικών σκοπών και πολιτικών. 

 Ο τρόπος εφαρμογής των νομοθετικών διατάξεων από τη δημόσια διοίκηση δεν εξετάζεται. 

Επομένως, μπορεί μεν η εξεταζόμενη νομοθεσία να μην θέτει δυνητικά εμπόδια στον ανταγωνισμό, 

αλλά «στην πράξη» η εφαρμογή της να απέχει από τη «θεωρία», με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

προβλήματα ανταγωνισμού και ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, ενδέχεται να 

θέτονται επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες από αυτές που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο, να μην 

ισχύει ο όμοιος τρόπος εφαρμογής για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων, να μην υλοποιούνται οι 

προβλεπόμενοι έλεγχοι κ.λπ.  

 Κατά την αξιολόγηση των διατάξεων ως προς το πιθανό αντιανταγωνιστικό τους αποτέλεσμα, δεν 

εξετάζεται η αντίστοιχη νομοθετική πρακτική άλλων κρατών-μελών. Η διεθνής πρακτική μπορεί να 

ληφθεί υπόψη μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι πράγματι υφίσταται τέτοιο αρνητικό αποτέλεσμα. 

Πρακτικά δηλαδή, δεν πραγματοποιείται συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών διατάξεων μεταξύ 

κρατών μελών ως προς το αποτύπωμά τους στον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων στην κάθε εθνική 

αγορά.  

 Αντίστοιχα, δεν εξετάζονται θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού ή θέματα γραφειοκρατίας που θέτουν 

επιπλέον διοικητικά βάρη στις επιχειρήσεις εφόσον δεν θέτουν εμπόδια στον ανταγωνισμό βάσει των 

τεσσάρων συγκεκριμένων ερωτημάτων της εργαλειοθήκης που παρατίθενται στον Πίνακα (Δ5). 
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Δ5. Λίστα ελέγχου ανταγωνισμού κατά την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ 

Α. Περιορισμός του αριθμού ή εύρους των προμηθευτών 

1. Χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων σε έναν προμηθευτή για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών. 

2. Θέσπιση διαδικασίας αδειοδότησης ή εξουσιοδότησης ως προϋπόθεση λειτουργίας. 

3. Περιορισμός της δυνατότητας ορισμένων προμηθευτών να παρέχουν ένα αγαθό ή μια υπηρεσία. 

4. Σημαντική αύξηση του κόστους εισόδου ή εξόδου ενός προμηθευτή από την αγορά. 

5. Δημιουργία γεωγραφικών φραγμών αναφορικά με τη δυνατότητα των εταιρειών να παρέχουν αγαθά, 

υπηρεσίες ή εργατικό δυναμικό και επένδυσης κεφαλαίων. 

Β. Περιορισμός της ικανότητας των προμηθευτών να ανταγωνίζονται μεταξύ τους 

1. Περιορισμός της δυνατότητας των πωλητών να καθορίζουν τις τιμές για αγαθά ή υπηρεσίες. 

2. Περιορισμός της ελευθερίας των προμηθευτών να διαφημίζουν ή να εμπορεύονται τα αγαθά ή τις υπηρεσίες 

τους. 

3. Προσδιορισμός προτύπων για την ποιότητα των προϊόντων, τα οποία παρέχουν πλεονέκτημα σε ορισμένους 

προμηθευτές έναντι άλλων, ή τα οποία είναι πάνω από το όριο που θα επέλεγαν ορισμένοι καλά 

ενημερωμένοι πελάτες.  

4. Ουσιαστική αύξηση των εξόδων παραγωγής για ορισμένους προμηθευτές συγκριτικά με άλλους (ιδίως 

αντιμετωπίζοντας με διαφορετικό τρόπο τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σε σχέση με τις νεοεισερχόμενες). 

Γ. Μείωση του ανταγωνιστικού κινήτρου των προμηθευτών  

1. Δημιουργία καθεστώτος αυτορρύθμισης ή συν-ρύθμισης. 

2. Απαίτηση ή ενθάρρυνση της δημοσιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τα παραγωγικά αποτελέσματα, τις 

τιμές, τις πωλήσεις ή τα έξοδα του προμηθευτή. 

3. Απαλλαγή της δραστηριότητας συγκεκριμένου κλάδου ή ομάδας προμηθευτών από την εφαρμογή της 

γενικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. 

Δ. Περιορισμός των διαθέσιμων επιλογών και πληροφοριών στους πελάτες 

1. Περιορισμός της δυνατότητας των καταναλωτών να αποφασίζουν από ποιον θα αγοράσουν αγαθά ή θα 

λάβουν υπηρεσίες. 

2. Μείωση της κινητικότητας των πελατών μεταξύ προμηθευτών αγαθών ή υπηρεσιών μέσω της αύξησης των 

άμεσων ή έμμεσων εξόδων από την αλλαγή προμηθευτών. 

3. Δραστική αλλαγή της πληροφόρησης των αγοραστών σε σχέση με τα αποφασιστικά δεδομένα για τις 

αποτελεσματικές αγορές τους. 

Πηγή: OECD (2015), OECD Competition Assessment Toolkit, Volume III: Operational Manual, Version 3.0, June 

2015 

Κάθε έργο αξιολόγησης των συνθηκών ανταγωνισμού, πάντοτε υπό τις προαναφερθείσες διευκρινίσεις, 

αποτελείται από πέντε (5) στάδια: α) χαρτογράφηση υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, β) επαλήθευση 

με δημόσια διοίκηση, γ) εξέταση νομοθετικών διατάξεων ως δυνητικά εμπόδια στον ανταγωνισμό με βάση 

τη λίστα ελέγχου της εργαλειοθήκης (Δ5), δ) αξιολόγηση διατάξεων ως πραγματικά εμπόδια τον 

ανταγωνισμό και ε) διατύπωση συστάσεων για την άρση των εμποδίων (Δ6). 
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Δ6. Τα στάδια του έργου 

1. Χαρτογράφηση: Πρόκειται για μια αρχική καταγραφή όπου αποτυπώνεται το σύνολο των διατάξεων της 

πρωτογενούς και δευτερογενούς ενωσιακής νομοθεσίας και των ερμηνευτικών και εφαρμοστικών εγκυκλίων 

που βρίσκονται σε ισχύ και ρυθμίζουν τη λειτουργία του υπό εξέταση τομέα. Η χαρτογράφηση περιλαμβάνει 

ακόμα την καταγραφή των νομοθετημάτων που εφαρμόζονται οριζόντια σε περισσότερους κλάδους της 

οικονομίας, όπως για παράδειγμα διατάξεις σχετικές με τη διαδικασία σύστασης εταιρειών, την αδειοδότηση 

επιχειρήσεων, τη φορολογική νομοθεσία και την ασφάλεια των εργαζομένων.  

2. Επαλήθευση: Επαλήθευση με τα αρμόδια στελέχη της δημόσιας διοίκησης της πληρότητας και ορθότητας 

των χαρτογραφημένων νομοθετημάτων. Το συγκεκριμένο στάδιο, παρόλο που μοιάζει διαδικαστικό, είναι 

εντούτοις ιδιαίτερα κρίσιμο καθώς αποκαλύπτεται σε όλη του την έκταση το πρόβλημα της πανσπερμίας 

διατάξεων, το φαινόμενο των διατάξεων «ζόμπι» που πρακτικά έχουν καταστεί ανεφάρμοστα αλλά 

παραμένουν σε ισχύ καθώς ποτέ δεν καταργήθηκαν ρητά και το πρόβλημα των διατάξεων που είναι αδύνατον 

να εντοπιστούν καθώς «κρύβονται» σε νομοθετήματα άσχετα σε περιεχόμενο ή έχουν διατυπωθεί με τρόπο 

που δεν παραπέμπει σαφώς στο θέμα το οποίο ρυθμίζουν.   

3. Εξέταση: Εξέταση των διατάξεων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργούν ως δυνητικά εμπόδια στον 

ανταγωνισμό με βάση την καταφατική απάντηση σε ένα ή περισσότερα από τα ερωτήματα της εργαλειοθήκης 

η οποία καταδεικνύει την πιθανή αρνητική επίπτωση της εκάστοτε διάταξης στον ανταγωνισμό.  

Εφόσον η διάταξη δεν υπαγορεύεται από την ενωσιακή νομοθεσία (Κανονισμό ή Οδηγία), γίνεται μια στάθμιση 

ανάμεσα στον επιδιωκόμενο από το νομοθέτη σκοπό και το αποτέλεσμα που τελικά επέρχεται στην αγορά 

από τον τρόπο επιβολής του εν λόγω σκοπού.  

4. Αξιολόγηση: Ανάλυση σε βάθος των επιλεγμένων διατάξεων που ενδεχομένως παρουσιάζουν αρνητική 

επίπτωση στον ανταγωνισμό, μέσω της στάθμισης της δυνατότητας επίτευξης του σκοπού του νομοθέτη με 

κάποιο άλλο τρόπο. Ακόμα, κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η διεθνής και ενωσιακή πρακτική, καθώς 

και η αντίστοιχη νομοθεσία σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Στο σημείο αυτό, εμπλέκονται ενεργά τόσο οι εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης όσο και οι φορείς της 

αγοράς που επηρεάζονται από τις διατάξεις, ώστε μέσα από τη διαβουλευτική και διαλογική αυτή διαδικασία 

να γίνει κατανοητός ο σκοπός του νομοθέτη, η πραγματική αιτία δηλαδή πίσω από κάθε ρύθμιση. Η 

συμμετοχή των εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης είναι ιδιαίτερα κρίσιμη δεδομένου ότι η συγγραφή της 

αιτιολογικής έκθεσης προηγείται του σταδίου της οριστικοποίησης της ρύθμισης και είναι πιθανό να μην 

καλύπτει το πλήρες κείμενο αυτής ή να έχει γίνει με τρόπο διεκπεραιωτικό και με χρήση γενικόλογων 

διατυπώσεων που δεν επιτρέπουν την κατανόηση της πραγματικής βούλησης του νόμου. 

Εφόσον η υπό εξέταση ρύθμιση αξιολογηθεί ως δυσανάλογα επιβαρυντική για τον ανταγωνισμό των 

επιχειρήσεων σε σχέση με τον σκοπό του νομοθέτη, παραβιάζοντας ουσιαστικά την αρχή της αναλογικότητας, 

αναπτύσσεται ο σχεδιασμός της αντίστοιχης σύστασης στο επόμενο βήμα.   

5. Οριστικοποίηση και διατύπωση συστάσεων: Η διατύπωση των συστάσεων ολοκληρώνεται με άξονα το 

σεβασμό στο υπέρτερο έννομο συμφέρον του οποίου η προάσπιση αποτέλεσε τον αρχικό σκοπό του 

νομοθέτη, παράλληλα με την εξεύρεση μιας λιγότερο περιοριστικής διάταξης με λιγότερο περιοριστικά μέσα ή 

την πλήρη κατάργησή του. 

Οι συστάσεις ενδέχεται να προβαίνουν στην ολοκληρωτική κατάργηση της περιοριστικής διάταξης, εφόσον 

κριθεί ότι ο επιδιωκόμενος σκοπός δεν ικανοποιείται από αυτές, ή εφόσον τελικά διαπιστωθεί ότι έχει εκλείψει 

η αρχική αιτία για την νομοθέτησή τους. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που ο επιδιωκόμενος σκοπός του 

νομοθέτη για την προστασία κάποιου υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος κρίνεται ότι θα μπορούσε να 

επιτευχθεί με ένα λιγότερο επαχθές για τον ανταγωνισμό μέτρο, προτείνεται η τροποποίηση της σχετικής 

ρύθμισης κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η ισορροπία ανάμεσα στο μέσο και το αποτέλεσμα.  
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Σημειώνεται ότι υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ΟΟΣΑ αναγνώρισε μεν ότι οι εντοπισθείσες 

διατάξεις προβάλουν δυνητικά εμπόδια στον ανταγωνισμό, χωρίς τελικά όμως να προβεί σε διατύπωση 

σύστασης. Στο γράφημα (Δ7) αποτυπώνονται οι περιπτώσεις αυτές, όπως διατάξεις των οποίων 

αναγνωρίστηκε η αναλογικότητα σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό του νομοθέτη (π.χ. προστασία 

δημόσιας υγείας, προστασία περιβάλλοντος), ή διατάξεις που αποτελούσαν διοικητικά βάρη, για την άρση 

των οποίων πραγματοποιήθηκε ειδικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας, ή διατάξεις που 

πηγάζουν από ευρωπαϊκή νομοθεσία ή που κρίθηκαν εκτός σκοπού του προγράμματος, παρόλο που 

όπως αναφέρθηκε έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό (φορολογία, πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση, κόστος ενέργειας, κ.ά.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διατύπωση των συστάσεων δεν συνιστά μια μονοδιάστατη διαδικασία. Ανάλογα με το μέτρο που 

χρειάζεται να ληφθεί για την υλοποίησή τους, οι συστάσεις αναλύονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες. 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να αναφερθεί επίσης ότι και η υλοποίηση των διαφορετικών κατηγοριών 

συστάσεων δεν είναι εξίσου εύκολη, αλλά απαιτούν περισσότερη ή λιγότερη προσπάθεια υλοποίησης 

στην πράξη. Ειδικότερα, οι συστάσεις διακρίνονται ως εξής: 

 Κατηγορία 1: Κατάργηση διατάξεων που είναι παρωχημένες ή έχουν καταστεί ανενεργές 

Πρόκειται για συστάσεις για ρητή κατάργηση διατάξεων που δεν βρίσκονται σε ισχύ, είτε γιατί υπάρχει 

ήδη μεταγενέστερη ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία που περιλαμβάνει πιο εξελιγμένους κανόνες, είτε 

γιατί οι τεχνολογικές εξελίξεις τις έχουν καταστήσει πρακτικά ανενεργές. Στην ελληνική νομοθεσία 

μπορεί κανείς να συναντήσει πληθώρα τέτοιων παραδειγμάτων από διατάξεις οι οποίες καθώς δεν 

καταργήθηκαν ποτέ ρητά, προκαλώντας νομική αβεβαιότητα σε διοίκηση και επιχειρήσεις και 

εμποδίζοντας ενδεχομένως την είσοδο νέων παικτών σε μία αγορά.  

Δυσκολία υλοποίησης: Πρόκειται για συστάσεις που υλοποιούνται εύκολα με τη μορφή μιας απλής 

νομοτεχνικής διατύπωσης, αφήνουν μηδενικά περιθώρια νομικής αβεβαιότητας και συνήθως δεν 

προκαλούν συγκρούσεις γιατί έχουν ξεπεραστεί στην πράξη. 

Παράδειγμα: Σύμφωνα με διάταξη του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, το ελαϊκό οξύ “oleic acid” του 

ελαιολάδου που χρησιμοποιείται σε κονσερβοποιημένα λαχανικά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5%. 

Δ7.  Διάρθρωση περιοριστικών 

διατάξεων, χωρίς διατύπωση 

σύστασης  

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων τριών 

Έργων του ΟΟΣΑ 
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Ο εντοπισμός του σκοπού του νομοθέτη δεν κατέστη δυνατός αφενός λόγω έλλειψης κειμένου 

αιτιολογικής έκθεσης και αφετέρου λόγω αδυναμίας των ίδιων των αρμόδιων αρχών να 

τεκμηριώσουν τη σχετική απαίτηση. 

 Κατηγορία 2: Αποσαφήνιση διατάξεων 

Αφορά σε διατάξεις οι οποίες λόγω ελλιπούς, άστοχης ή αμφίσημης διατύπωσης προκαλούν 

ερμηνευτικά κενά, ενισχύοντας την νομική αβεβαιότητα και αυξάνοντας δυνητικά το κόστος 

συμμόρφωσης των επιχειρήσεων. Οι συστάσεις που διατυπώνονται στις περιπτώσεις αυτές έχουν 

στόχο την αναδιατύπωση της διάταξης κατά τρόπο που να διατηρεί μεν το σκοπό του νομοθέτη αλλά 

παράλληλα να τον αποσαφηνίζει προκειμένου να αρθούν οι όποιες αβεβαιότητες ή διαφορετικές 

ερμηνείες από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές.  

Δυσκολία υλοποίηση: Η δυσκολία υλοποίησής τους έγκειται στην εγγενή αδυναμία της δημόσιας 

διοίκησης να παράξει σαφή νομοθετικά κείμενα, κατανοητά τόσο από τους ρυθμιζόμενους όσο και από 

τους ρυθμιστές, τα οποία δεν επιτρέπουν διασταλτική ερμηνεία και άρα οδηγούν σε στρεβλώσεις κατά 

την εφαρμογή τους. 

Παράδειγμα: Σύμφωνα με παλαιότερη διάταξη του ν. 3730/2008 απαγορευόταν η διαφήμιση ή 

προώθηση προϊόντων καπνού εντός εμπορικών καταστημάτων ή Καταστημάτων Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ). Σε άλλο σημείο του ίδιου νόμου ωστόσο, επιτρεπόταν ρητά η τοποθέτηση 

προϊόντων καπνού εντός κλειστών προθηκών στα σούπερ μάρκετ. Η συγκεκριμένη διατύπωση 

παρότι δεν αντανακλούσε το σκοπό του νομοθέτη που ήταν η υποχρέωση τοποθέτησης προϊόντων 

καπνού μόνο εντός κλειστών προθηκών στα σημεία λιανικής πώλησης (και όχι ο περιορισμός των 

σημείων λιανικής πώλησης), οδήγησε σε αντιφατικές ερμηνείες και αποκλίσεις κατά την εφαρμογή 

της διάταξης από τις διαφορετικές αρμόδιες υπηρεσίες ορισμένες εκ των οποίων έκριναν ότι η 

τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε κλειστές προθήκες επιτρέπεται μόνο στα σούπερ μάρκετ και 

απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άλλο κατάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση στο 

δίκτυο πώλησης των συγκεκριμένων προϊόντων. 

 Κατηγορία 3: Κατάργηση περιοριστικών διατάξεων 

Πρόκειται για συστάσεις για κατάργηση συγκεκριμένων περιοριστικών διατάξεων που αναμένεται να 

άρουν σημαντικά εμπόδια στην είσοδο νέων επιχειρήσεων σε μια αγορά, όπως η κατάργηση 

ελάχιστου μεγέθους εγκατάστασης, ή η κατάργηση υποχρεωτικής στέγασης επιχείρησης σε ισόγειο 

όροφο.  

Δυσκολία υλοποίησης: Η υλοποίηση των συστάσεων μπορεί να μη συνεπάγεται ιδιαίτερες 

νομοτεχνικές προκλήσεις για το νομοθέτη, ωστόσο συχνά προκαλούν συγκρούσεις καθώς συνήθως 

συνδέονται με εκχώρηση προνομίων σε συγκεκριμένους κλάδους ή παράγοντες της αγοράς και για 

αυτό έχουν και τη μεγαλύτερη δυσκολία υλοποίησης. 

Παράδειγμα: Το νομοθετικό πλαίσιο: α) επέβαλλε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στην 

ισοπροπυλική αλκοόλη (πρώτη ύλη για την παραγωγή διάφορων χημικών προϊόντων π.χ. 

απορρυπαντικών), β) προέβλεπε απαλλαγή από τον ΕΦΚ σε περίπτωση της διαδικασίας 

«μετουσίωσης» (η οποία ήταν στην πράξη αρκετά περίπλοκη και κοστοβόρα με αποτέλεσμα οι 

μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις να θεωρούν προτιμότερη την απόδοση του ΕΦΚ από την 
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υιοθέτηση των απαιτούμενων ενεργειών για τη μετουσίωση) και γ) προέβλεπε εξαίρεση από την 

επιβολή του ΕΦΚ για ορισμένες μόνο περιπτώσεις (π.χ. φαρμακευτικής χρήσης ή κάποιες 

βιομηχανικές χρήσεις). Κατά την εξέταση της διάταξης διαπιστώθηκε επιπροσθέτως ότι στα λοιπά 

κράτη-μέλη της ΕΕ δεν επιβαλλόταν κάποιος φόρος στην ισοπροπυλική αλκοόλη. Επομένως, η 

σύσταση του ΟΟΣΑ αφορούσε στην κατάργηση του ΕΦΚ στην ισοπροπυλική αλκοόλη, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι α) σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών τα έσοδα από τον 

φόρο ήταν έτσι και αλλιώς σχετικά περιορισμένα (€178,5 χιλ. το 2015), β) οι εγχώριοι παραγωγοί 

δεν θα ήταν πια σε μειονεκτική θέση σε σχέση με το εξωτερικό, γ) οι επιχειρήσεις δεν θα 

μετακυλούσαν πλέον το βάρος του φόρου στους καταναλωτές και δ) δεν προέκυψε καμιά 

τεκμηρίωση για την ανάγκη της επιβολής του φόρου για λόγους ασφάλειας ή κάτι αντίστοιχο.. 

 Κατηγορία 4: Άλλου είδους τροποποιητική ενέργεια 

Πρόκειται για συστάσεις που προτείνουν ουσιαστική αναμόρφωση διατάξεων, για λόγους εναρμόνισης 

με το ενωσιακό δίκαιο ή για λόγους προσαρμογής με τις σύγχρονες εμπορικές πρακτικές και 

τεχνολογικές εξελίξεις,. Ως εκ τούτου, απαιτείται αφενός να προσδιοριστεί η κατεύθυνση προς την 

οποία θα κινηθεί η όποια νέα διάταξη και αφετέρου να εντοπιστούν και να τροποποιηθούν αντίστοιχα η 

υφιστάμενη σχετική δευτερογενής νομοθεσία. 

Δυσκολία υλοποίησης: Πρόκειται για συστάσεις που παρουσιάζουν συνήθως το μεγαλύτερο βαθμό 

δυσκολίας υλοποίησης, καθώς απαιτεί όχι μόνο πολιτική βούληση, αλλά και ενδελεχή εντοπισμό όλης 

της σχετικής δευτερογενούς νομοθεσίας ή και τυχόν ερμηνευτικών εγκυκλίων και την ουσιαστική 

τροποποίησή τους. 

Παράδειγμα: Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί χονδρικής εμπορίας καυσίμων, η διάρκεια μίσθωσης 

των αποθηκευτικών χώρων καυσίμων θα έπρεπε να συμπίπτει με τη διάρκεια της άδειας χονδρικής 

εμπορίας, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται αδικαιολόγητα και τα δύο μέρη (μισθωτής- εκμισθωτής) 

και να περιορίζεται η διαπραγματευτική τους ελευθερία να καθορίσουν τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Καθώς δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του σκοπού του νομοθέτη, από την επικοινωνία με τις 

αρμόδιες αρχές προέκυψε ότι πιθανός λόγος για τη συγκεκριμένη ρύθμιση ήταν η ανάγκη για 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης των κατόχων άδειας χονδρικής εμπορίας. Για το λόγο αυτό, η 

σύσταση του ΟΟΣΑ περιλάμβανε αφενός την αποσύνδεση της διάρκειας της μίσθωσης του 

αποθηκευτικού χώρου καυσίμων με την διάρκεια της άδειας εμπορίας και αφετέρου, τη θέσπιση 

νέας υποχρέωσης εγγραφής των αποθηκευτικών χώρων σε μητρώο της Γενικής Γραμματείας 

Ενέργειας, ως ένα πιο αναλογικό μέτρο προς το σκοπό της διασφάλισης της νόμιμης χρήσης των 

αποθηκευτικών χώρων. 
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Η εφαρμογή της εργαλειοθήκης στην Ελλάδα: Τα έργα I, II & III 

Στα τρία έργα αξιολόγησης των συνθηκών ανταγωνισμού στην Ελλάδα οι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ 

συγκέντρωσαν συνολικά και αξιολόγησαν 2.312 νομοθετικά κείμενα (νόμους, ΠΔ, ΥΑ, ΚΥΑ, εγκυκλίους 

κ.ά.), εντόπισαν 1.276 διατάξεις που αποτελούν δυνητικά εμπόδια στον ανταγωνισμό, προκειμένου τελικά 

να διατυπώσουν 775 συστάσεις (746 εξειδικευμένες και 29 οριζόντιες συστάσεις) - (Δ8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πρώτο έργο συγκέντρωσε το μεγαλύτερο σχολιασμό και προκάλεσε αντιδράσεις στην αγορά, όχι μόνο 

λόγω του συγκριτικά μεγαλύτερου ποσοστού συμμετοχής των κλάδων που εξέτασε στην ΑΠΑ και την 

απασχόληση, αλλά και λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης πολιτικής σημασίας που συνεπάγονται οι συστάσεις 

που διατυπώθηκαν κατά την ολοκλήρωσή του και οι οποίες μέχρι σήμερα αποτελούν σημείο συζήτησης, 

όπως η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, το bake off, τα σημεία πώλησης βρεφικού γάλακτος, 

το καθεστώς εκπτώσεων, προφορών και προωθητικών ενεργειών, τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα 

(ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.), το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων κ.ά. (Δ9). Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο έργο τόσο 

σε έκταση νομοθετημάτων που εξετάστηκαν (55,7% του συνόλου των νομοθετημάτων), σε αριθμό 

δυνητικών εμποδίων στον ανταγωνισμό που εντοπίστηκαν (45,2%), αλλά και στο πλήθος των συστάσεων 

που διατυπώθηκαν (45,9%) είναι η 3η εργαλειοθήκη.  

 

  

Δ8.  Βασικά μεγέθη νομοθετικών 
κειμένων που επεξεργάστηκαν ανά 
Έργο 
Σημείωση: Τα μεγέθη μπορεί να 
διαφέρουν από διαφέρουν από τις 
δημοσιευμένες εκθέσεις του ΟΟΣΑ 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων τριών 
Έργων του ΟΟΣΑ  

Δ9.  Διάρθρωση βασικών μεγεθών 
νομοθετικών κειμένων που 
επεξεργάστηκαν ανά έργο 
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνεται ο τομέας 
του ηλεκτρονικού εμπορίου. 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ΑΠΑ), επεξεργασία 

στοιχείων τριών έργων του ΟΟΣΑ 
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Συνοψίζοντας τα βασικά συμπεράσματα προκύπτει ότι (Δ10):  

 Στο πρώτο έργο ο τομέας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 

ήταν ο τουρισμός. Ωστόσο, ο τομέας του λιανικού εμπορίου ήταν εκείνος του «ξεχώρισε» τόσο από 

πλευράς δυνητικών εμποδίων όσο και τελικών συστάσεων από τους εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ. 

 Στο δεύτερο έργο είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας δεν 

εντοπίστηκαν εμπόδια στον ανταγωνισμό και στον τομέα των μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 

δεν πραγματοποιήθηκαν τελικά συστάσεις για άρση εμποδίων. Έτσι, έμφαση δόθηκε στις 

συστάσεις για τη μεταποίηση των ποτών.  

 Τέλος, στο τρίτο έργο παρατηρείται ότι στον τομέα του χονδρικού εμπορίου εντοπίστηκαν σχεδόν 

τα μισά δυνητικά εμπόδια στον ανταγωνισμό (47,2%) και έγιναν περισσότερο από το 1/3 (38,7%) 

των συστάσεων. 

  

Δ10.  Διάρθρωση βασικών μεγεθών 
νομοθετικών κειμένων που 
επεξεργάστηκαν ανά έργο και τομέα 
Σημείωση: Στα μεγέθη δεν λαμβάνονται 
υπόψη οι συστάσεις για την οριζόντια 
νομοθεσία και το ηλεκτρονικό εμπόριο. 
Επίσης, τα στοιχεία για τα φαρμακευτικά 
προϊόντα περιλαμβάνουν τόσο το επίπεδο 
της μεταποίησης όσο και το επίπεδο του 
χονδρικού εμπορίου. 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία Ομάδας 
Έργου 
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Στον Πίνακα (Δ14) στο Παράρτημα παρουσιάζονται αναλυτικά τα βασικά μεγέθη των νομοθετικών 

κειμένων που επεξεργάστηκαν από τους εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ, ανά τομέα. 

 

Χάρη στη μεθοδολογία της εργαλειοθήκης διερευνήθηκαν 2.312 νομοθετικά 

κείμενα, εντοπίστηκαν 1.276 διατάξεις ως δυνητικά εμπόδια στον ανταγωνισμό και 

τελικά διατυπώθηκαν 775 συστάσεις. 

 

Το είδος των συστάσεων και η πορεία υλοποίησής τους 

Η ανάλυση του είδους των περιορισμών που εντοπίστηκαν στην νομοθεσία που εξετάστηκε σε κάθε 

έργο βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του είδους των στρεβλώσεων που περιέχει η εθνική νομοθεσία και 

οι οποίες πλήττουν σε σημαντικό βαθμό την ελευθερία των επιχειρήσεων χωρίς να δικαιολογούνται από 

κάποιο λόγο υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική είναι και η κατηγοριοποίηση 

του είδους των συστάσεων, ακριβώς διότι αποτυπώνονται οι περιορισμοί που κρίθηκε ότι έπρεπε να 

αρθούν (Δ11). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικά, στο πρώτο έργο εντοπίστηκαν περιορισμοί όπως ο καθορισμός των ανώτατων περιθωρίων 

κέρδους και των ανώτατων ή ελάχιστων τιμών συγκεκριμένων τροφίμων, του ελάχιστου βάρους των 

πωλούμενων προϊόντων αρτοποιίας, της ελάχιστης χωρητικότητας των συσκευασιών ελαιολάδου, της 

ελάχιστης επιφάνειας των αποθηκευτικών χώρων τσιμέντου κ.ά. Περιοριστικές επίσης κρίθηκαν διατάξεις 

που οδηγούσαν σε αδυναμία των καταστημάτων να επιλέξουν ελεύθερα το ωράριο λειτουργίας τους και 

τις εμπορικές πολιτικές τους, ενώ προβλήματα ειδικά στην είσοδο αλλοδαπών επιχειρήσεων 

δημιουργούσε η έλλειψη εναρμόνισης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε ό,τι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές 

δομικών υλικών. Στον κλάδο του τουρισμού εντοπίστηκαν προβληματικές διατάξεις που εισήγαγαν 

εμπόδια εισόδου στην αγορά, όπως γεωγραφικοί περιορισμοί υποχρεώσεις ανακοίνωσης τιμών και 

διαδικασίες προέγκρισης τιμοκαταλόγων αλλά και διατάξεις που καθιστούσαν την ελληνική οικονομία 

λιγότερο ανταγωνιστική έναντι άλλων, όπως η απαγόρευση παροχής συνδυασμένων υπηρεσιών που 

παρέχονται στο πλαίσιο της κρουαζιέρας. 

Δ11. Διάρθρωση 
κατηγοριοποίησης συστάσεων ανά 
έργο  
Σημ.: Σε παρένθεση παρουσιάζονται 
τα απόλυτα μεγέθη. 
Πηγή: επεξεργασία στοιχείων τριών 

έργων του ΟΟΣΑ 
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Στο δεύτερο έργο και ειδικά στον κλάδο μεταποίησης ποτών εντοπίστηκαν διατάξεις που επέβαλαν 

αδικαιολόγητη άνιση φορολογική μεταχείριση όμοιων επιχειρήσεων, εισήγαγαν υποχρέωση τήρησης 

συγκεκριμένων προδιαγραφών χώρου ή μέσων παραγωγής, εμφιάλωσης ή/και αποθήκευσης καθώς και 

διατάξεις που εισήγαγαν απαγόρευση συστέγασης δομών παραγωγής και εμφιάλωσης συγκεκριμένων 

κατηγοριών ποτών. Αντίστοιχα, στον κλάδο παραγωγής και μεταποίησης οπτάνθρακα και προϊόντων 

διύλισης πετρελαίου, εντοπίστηκαν περιορισμοί όπως η θέσπιση ελάχιστης διάρκειας της σύμβασης 

ανάθεσης τήρησης αποθεμάτων και η υποχρέωση γνωστοποίησης ιδιαίτερα αναλυτικών πληροφοριών 

σχετικά με τις αναλογίες και τη σύνθεση των λιπαντικών.  

Στο τρίτο έργο οι περιορισμοί στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου συνδέονται με την έλλειψη 

εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στον κλάδο των κατασκευών αφορούν κυρίως σε έλλειψη 

θεσμοθέτησης ευρείας και υποχρεωτικής χρήσης ενός ηλεκτρονικού συστήματος δημοσίων προμηθειών 

καθώς και σε υπέρμετρους περιορισμούς στη δυνατότητα συμμετοχής των επιχειρήσεων σε δημόσιους 

διαγωνισμούς, όπως η υποχρέωση κατάταξης των επιχειρήσεων σε τάξη και η απαγόρευση ταυτόχρονης 

εγγραφής φυσικών προσώπων και εταιρειών στα μητρώα μελετητών και στα μητρώα κατασκευών. Στον 

κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης εντοπίστηκαν αγκυλώσεις ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς, 

τον ελάχιστο αριθμό απασχολουμένων και τη δυνατότητα αλλαγής περιεχομένου των ραδιοφωνικών 

σταθμών, προβλέψεις που εισήγαγαν διακριτική μεταχείριση σε βάρος της συνδρομητικής τηλεόρασης και 

απαρχαιωμένες διατάξεις που παρέμεναν τυπικά σε ισχύ στον τομέα των εφημερίδων. Τέλος, περιορισμοί 

εντοπίστηκαν στην ελευθερία διαμόρφωσης της συμβατικής σχέσης των επιχειρήσεων πώλησης 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων με τον απασχολούμενο από αυτές υπεύθυνο επιστήμονα, στη 

δυνατότητα διαφήμισης των Γενικής Διάθεσης Φαρμάκων ή στη δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστήματος 

φαρμακαποθήκης εντός της ίδιας περιφέρειας με την κύρια εγκατάσταση, στην δυνατότητα ίδρυσης 

ιδιωτικών αγορών οργανωμένου χονδρικού εμπορίου νωπών οπωροκηπευτικών και κρεάτων κ.ά.  

Ο ΣΕΒ προέβη σε καταγραφή της πορείας υλοποίησης του συνόλου των συστάσεων που 

διατυπώθηκαν στα τρία έργα. Η αξιολόγηση αφορά σε μελέτη κάθε είδους ρύθμισης νομοθετικής ή 

κανονιστικής φύσης καθώς και σε ερμηνευτικές εγκυκλίους που έγινε έκτοτε, ενώ περιλαμβάνει και 

αξιολόγηση δημόσιων ανακοινώσεων στις επίσημες ιστοσελίδες των αρμόδιων για την υλοποίηση 

φορέων.  

Εξετάζοντας την εξέλιξη κάθε ρύθμισης μετά τη διατύπωση της σχετικής σύστασης στο πλαίσιο των 

έργων, προέκυψαν τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες κατάστασης υλοποίησης:  

 Πλήρης υλοποίηση: Αφορά σε διατάξεις που τροποποιήθηκαν ικανοποιώντας με απόλυτο τρόπο τη 

σχετική σύσταση του ΟΟΣΑ. Για παράδειγμα, η πλήρης κατάργηση της προϋπόθεσης για ύπαρξη 

ελάχιστου ύψους μετοχικού κεφαλαίου.   

 Μερική υλοποίηση: Αφορά σε διατάξεις που αναμορφώθηκαν με τρόπο που να εκπληρώνει μόνο ένα 

μέρος της σύστασης. Για παράδειγμα, στην περίπτωση στην οποία η σύσταση πρότεινε την κατάργηση 

απαίτησης για ύπαρξη ελάχιστου μεγέθους εγκατάστασης και κατά την υλοποίηση μειώθηκε απλώς το 

κατώτατο όριο.  

 Μη υλοποίηση: Περιλαμβάνονται διατάξεις για την αναμόρφωση των οποίων απαιτείται είτε η λήψη 

σημαντικών μεταρρυθμιστικών μέτρων με ενδεχόμενη την πρόκληση σημαντικών αντιδράσεων, είτε 

χρονοβόρα νομοτεχνική επεξεργασία και για αυτό το λόγο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.  
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 Αρχική υλοποίηση: Συνίσταται ουσιαστικά από διατάξεις με παρόμοια χαρακτηριστικά της κατηγορίας 

«μη υλοποίηση», καθώς η αναμόρφωσή τους αποτελεί ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα και, για το λόγο αυτό 

την αρχική πλήρη ή μερική υλοποίηση της αντίστοιχης σύστασης με κάποιο νομοθέτημα «μνημονιακού» 

χαρακτήρα ακολούθησε μεταγενέστερη νομοθετική παρέμβαση η οποία είτε επανέφερε τον αρχικό 

περιορισμό είτε εισήγαγε έναν νεότερο, αλλά συναφή ως προς τη διατύπωση και το αποτέλεσμα με τον 

αρχικό.  

Βάσει της άσκησης αξιολόγησης του βαθμού υλοποίησης των 775 συστάσεων του ΟΟΣΑ η οποία 

ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2019, περισσότερο από το 90% των συστάσεων από τα τρία έργα είχε 

υλοποιηθεί πλήρως κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, με αποτέλεσμα την εξάλειψη σημαντικού αριθμού 

νομοθετημάτων με αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων στην εγχώρια 

αγορά, κάτι το οποίο αποδεικνύει τη διαχρονική προσήλωση των κυβερνήσεων (Δ12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μία στις δύο συστάσεις αφορούσε σε κατάργηση περιοριστικών για τον 

ανταγωνισμό διατάξεων. Πλέον περισσότερο από το 90% των συστάσεων έχει 

πλέον υλοποιηθεί πλήρως. 
 

Η εκτίμηση των επιπτώσεων στην οικονομία 

Η άρση των κανονιστικών εμποδίων κατά του ανταγωνισμού έχει θετικές επιπτώσεις στην οικονομία, οι 

οποίες αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων, σε χαμηλότερες τιμές για τον καταναλωτή, αυξημένη 

παραγωγικότητα για τις επιχειρήσεις, ενίσχυση της καινοτομίας, πραγματοποίηση επενδύσεων και αύξηση 

της απασχόλησης. 

Προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί η επίδραση των συστάσεων του ΟΟΣΑ στην Ελληνική οικονομία, θα 

πρέπει πρώτα να σημειωθούν ορισμένοι «περιορισμοί» που αντιμετωπίζει το έργο αξιολόγησης του 

νομοθετικού πλαισίου: 

 Οι συστάσεις του ΟΟΣΑ αποτελούν ένα σύνολο προτάσεων για άρση κανονιστικών εμποδίων που 

θέτει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Η μερική εφαρμογή των συστάσεων από τη δημόσια διοίκηση 

επηρεάζει προφανώς την επίδραση που έχουν στη λειτουργία της οικονομίας. 

Δ12. Πορεία υλοποίησης 
συστάσεων ανά Έργο  
Σημείωση: Τα στοιχεία για την πορεία 
υλοποίησης των συστάσεων αφορούν 
στο διάστημα έως 30 Ιουνίου 2019. 
Πηγή: επεξεργασία στοιχείων τριών 
Έργων του ΟΟΣΑ 
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 Οι συνέπειες των συστάσεων του ΟΟΣΑ δεν είναι άμεσες, αλλά ορισμένες εξ αυτών έχουν 

μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο ορίζοντα, διότι ο χρόνος πλήρους εφαρμογής και προσαρμογής 

των επιχειρήσεων που απαιτείται είναι μεγάλος (π.χ. κατάργηση της αποκλειστικότητας στο 

οργανωμένο χονδρικό εμπόριο από τις κρατικές κεντρικές αγορές). 

 Οι οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν την επίδραση που έχουν οι συστάσεις. Για παράδειγμα, σε 

περιόδους ύφεσης της οικονομίας μία σύσταση που διευκολύνει την είσοδο νέων παιχτών σε μία 

αγορά, δεν έχει την ίδια επίδραση από ότι σε μια οικονομία με υψηλή ανάπτυξη. 

 Οι συστάσεις του ΟΟΣΑ μπορούν να έχουν θετική επίπτωση στην οικονομία, ωστόσο ο βαθμός 

επίδρασής τους εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν στο ευρύτερο επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Για παράδειγμα, αν σε ένα τομέα την ίδια στιγμή που υλοποιούνται κάποιες συστάσεις, 

ενισχύονται σε άλλο επίπεδο οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ή μεταβάλλεται το φορολογικό 

περιβάλλον, τότε δεν είναι δυνατόν να έχουν το θετικό αντίκτυπο που είχε υπολογιστεί. 

Ο αντίκτυπος που θα επιφέρει στην Ελληνική οικονομία η υλοποίηση των συστάσεων υπολογίστηκε από 

τους εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ μόνο στο πρώτο και στο τρίτο έργο. Όπως επισημαίνεται στις εκθέσεις 

τους, τα δυνητικά οφέλη αναμένονται κυρίως να προκύψουν είτε α) από το «πλεόνασμα καταναλωτή» 

(consumer surplus) μέσω της χαμηλότερης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που θα προκύψει, είτε β) 

από αυξημένη παραγωγικότητα και πωλήσεις για τις επιχειρήσεις μέσω της άρσης κανονιστικών 

εμποδίων στον ανταγωνισμό. 

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ (Δ13), η έγκαιρη και ορθή υιοθέτηση των συστάσεων των 

έργων εκτιμάται ότι θα επιφέρει έναν αντίκτυπο ύψους €5,7 δισ. στην Ελληνική οικονομία, λαμβάνοντας 

υπόψη 161 από τις 775 συνολικά συστάσεις για τις οποίες κατέστη εφικτή η ex-ante ποσοτικοποίηση των 

οικονομικών επιπτώσεων.  

Δ13. Εκτιμώμενες επιπτώσεις των τριών Έργων 

Έργο Ι 

Τομέας 
Οικονομικό 

όφελος 
Αριθμός συστάσεων που 

έχουν ληφθεί υπόψη 

Μεταποίηση τροφίμων 41,0 € 3 

Φρέσκο γάλα 33,0 € 2 

Τέλος στο αλεύρι 8,0 € 1 

Λιανικό εμπόριο 3.342,0 € 35 

Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές 2.500,0 € 3 

Εκπτώσεις και προσφορές 740,0 € 9 

Μη συνταγογραφούμενα φάρμακα 102,0 € 23 

Τουρισμός 67,3 € 14 

Μαρίνες 2,3 € 10 

Κρουαζιέρες 65,0 € 4 

Οριζόντια νομοθεσία 1.800,0 € 14 

Διαφήμιση 1.800,0 € 14 

Σύνολο 5.250,3 € 66 
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Έργο ΙΙ 

Τομέας 
Οικονομικό 

όφελος 
Αριθμός συστάσεων που 

έχουν ληφθεί υπόψη 

Δεν έγινε εκτίμηση του οικονομικού οφέλους που θα 
προκύψει από τις συστάσεις. 

- - 

Έργο ΙΙΙ 

Τομέας 
Οικονομικό 

όφελος 
Αριθμός συστάσεων που 

έχουν ληφθεί υπόψη 

Ηλεκτρονικό εμπόριο 3,8 € 6 

Κατασκευές 18,0 € 14 

Χημικά προϊόντα 17,0 € 20 

εκ των οποίων: ΕΦΚ στην ισοπροπυλική αλκοόλη 3,6 € 3 

Φαρμακευτικά προϊόντα 177,0 € 12 

εκ των οποίων: Αναθεώρηση του συστήματος 
ανατιμολόγησης των γενοσήμων (όριο 15% στην μείωση 
της τιμής) 

34,0 € 1 

Χονδρεμπόριο 198,0 € 43 

Σύνολο 413,8 € 95 

  

Σύνολο Έργων Ι & ΙΙΙ 5.664,1 € 161 

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων τριών έργων του ΟΟΣΑ 

Προσπαθώντας να αξιολογήσουμε τα εν λόγω μεγέθη οικονομικού αντικτύπου στην Ελληνική οικονομία, 

παρατηρούμε ότι: 

 Στο πρώτο έργο του ΟΟΣΑ έχει γίνει ποσοτικοποίηση συγκεκριμένων συστάσεων (φρέσκο γάλα, τέλος 

στο αλεύρι, λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές, εκπτώσεις και προσφορές, μαρίνες, κρουαζιέρες, 

διαφήμιση). Για την καθεμιά από αυτές έχει γίνει κάποια υπόθεση, η οποία σχετίζεται με: 

o την επίπτωση που θα υπάρχει στον καταναλωτή μέσω της μείωσης της λιανικής τιμής (π.χ. στο 

φρέσκο γάλα υπολογίζεται μείωση της τιμής λιανικής κατά 10%, δίχως ωστόσο να λαμβάνονται 

υπόψη πιθανές αρνητικές συνέπειες στην πλευρά του παραγωγού και στη διαφήμιση υπολογίζεται 

οριζόντια μείωσης τιμής στο λιανικό εμπόριο κατά 1%),  

o την επίπτωση από την άρση της επιβολής κάποιου τέλους (π.χ. στο αλεύρι, υπολογίζοντας την 

εγχώρια παραγωγή βάσει των εκτιμήσεων της αγοράς) και 

o τη βελτίωση της αποδοτικότητας (π.χ. 5% στην περίπτωση υλοποίησης των συστάσεων για τις 

εκπτώσεις και τις προσφορές στο λιανικό εμπόριο και για τις μαρίνες, υπόθεση η οποία μπορεί να 

είναι υπερεκτιμημένη). 

 Στο τρίτο έργο του ΟΟΣΑ περιλαμβάνονται τρεις ενότητες με συγκεκριμένη ανάλυση για τον τρόπο 

υπολογισμού του οικονομικού οφέλους (σύστημα υποβολής προσφορών για τα δημόσια έργα, 

κατάργηση ΕΦΚ στην ισοπροπυλική αλκοόλη και άρση του «κόφτη» στις τιμές των γενόσημων 

προϊόντων σε ορισμένες περιπτώσεις). 
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 Εκτός των συστάσεων που άπτονται των προαναφερθέντων τριών ενοτήτων, δεν διευκρινίζεται ποιες 

άλλες συστάσεις έχουν συμπεριληφθεί για τον υπολογισμό των συνολικά 99 συστάσεων. 

 Δεν διευκρινίζεται πώς έχει ποσοτικοποιηθεί η επίδραση μιας σύστασης η οποία μπορεί να επηρεάζει 

ένα μέρος ενός κλάδου μόνο (π.χ. οριακά καλλυντικά προϊόντα). 

Ακόμα, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ, εκτιμάται ότι η συνολική επίδραση στην Ελληνική 

οικονομία θα είναι μεγαλύτερη, λαμβάνοντας υπόψη τα μακροπρόθεσμα οφέλη που θα προκύψουν από 

τον «εξορθολογισμό» του νομοθετικού πλαισίου μέσω της άρσης των περιοριστικών για τον ανταγωνισμό 

διατάξεων. Ωστόσο, στο έργο του ΟΟΣΑ διευκρινίζεται ότι αυτό το όφελος δεν έχει αποτυπωθεί, 

δεδομένης της ύπαρξης παραγόντων που επηρεάζουν τον υπολογισμό του, όπως: 

 Αρνητικό ισοζύγιο στις εγγραφές/ διαγραφές επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ (ενδεικτικά, την περίοδο 

1.1.2016- 31.5.2016 πραγματοποιήθηκαν 12.505 εγγραφές και 15.444 διαγραφές).  

 Μερική και όχι πλήρης υλοποίηση μέρους των συστάσεων. 

 Εφαρμογή διαρκών μέτρων άμεσης/ έμμεσης φορολόγησης που επηρέασε αρνητικά την αγοραστική 

δύναμη των καταναλωτών. 

 Εφαρμογή διαρκών μέτρων άμεσης/ έμμεσης φορολόγησης που επηρέασε αρνητικά την αγοραστική 

δύναμη των καταναλωτών.  

Μια επταετία μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έργου της εργαλειοθήκης, δεν έχει εκπονηθεί καμία 

επίσημη έκθεση αποτίμησης του αντικτύπου από την υλοποίηση του συνόλου των συστάσεων. Το 

γεγονός αυτό αποτελεί ένα σημαντικό έλλειμμα, διότι μια τέτοια «άσκηση» θα συνέβαλε καθοριστικά όχι 

μόνο στην ολοκληρωμένη κατανόηση της αξίας των τριών έργων και της συνεισφοράς τους στην 

οικονομία, αλλά και στην ανάδειξη των ωφελημάτων που προκύπτουν από την καλή νομοθέτηση η οποία 

διασφαλίζει την απαιτούμενη σταθερότητα και ισονομία που ζητεί η επιχειρηματικότητα. 

 

Η απουσία εκπόνησης έκθεσης αποτίμησης του αντικτύπου από την υλοποίηση του 

συνόλου των συστάσεων αποτελεί σημαντικό έλλειμμα. 

 

Μετά το toolkit, τι; 

Η αξιοποίηση της παρακαταθήκης της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ για τον ανταγωνισμό μπορεί να γίνει 

με τρεις τρόπους:   

Πρώτον, με την έξοδο της χώρας από τη μνημονιακή εποπτεία και την σταδιακή ανάκτηση της 

εμπιστοσύνης στην αγορά, οι μεταρρυθμίσεις που θεσμοθετήθηκαν σε υλοποίηση των συστάσεων του 

ΟΟΣΑ και η υλοποίηση συστάσεων που εκκρεμούν ή έχουν υλοποιηθεί μερικώς, θα προσφέρουν, με 

επιταχυνόμενο και ολοένα πιο εμφανή τρόπο, σημαντικά οφέλη στην ανάπτυξη και την απασχόληση, 

βάσει των παραδοχών που αναπτύσσονται προηγουμένως. 

Δεύτερον, επεκτείνοντας την εφαρμογή της εργαλειοθήκης και σε άλλους κλάδους της οικονομίας, όπου 

υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι δε λειτουργεί ο ανταγωνισμός και την προώθηση μέτρων για την 

απομάκρυνση οριζόντιων εμποδίων στην ελληνική επιχειρηματικότητα που όμως στρεβλώνουν τον 
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ανταγωνισμό εντός της Ενιαίας Αγοράς εις βάρος των ελληνικών επιχειρήσεων, όπως το κόστος 

ενέργειας, τις στρεβλώσεις του φορολογικού συστήματος, την μη πρόσβαση σε χρηματοδότηση υπό 

εύλογους όρους έως την αδειοδότηση, γενικά τα διοικητικά βάρη και κόστη καθώς και τον καλύτερο 

συντονισμό της εποπτείας της εθνικής αγοράς ως αναπόσπαστο μέρος της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, 

θα μπορούσαν να μεγεθυνθούν οι αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.  

Όπως αναφέρθηκε, το πεδίο εφαρμογής της εργαλειοθήκης είναι οριοθετημένο και συγκεκριμένο καθώς 

δεν καταλαμβάνει συγκεκριμένα νομοθετικά πεδία και δεν καλύπτει κάθε κατηγορία εμποδίου. Διατάξεις 

που τέθηκαν επομένως εκτός του «μικροσκοπίου» του ΟΟΣΑ συνεχίζουν να προκαλούν προβληματισμό 

ως προς την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα διατήρησής τους καθώς οδηγούν σε αγκυλώσεις, επικάλυψη 

αρμοδιοτήτων, δυσανάλογες απαιτήσεις, ερμηνευτικά κενά, αυξημένα κόστη συμμόρφωσης.   

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι διατάξεις χωροταξίας και αδειοδότησης εγκαταστάσεων, ή 

θέματα που άπτονται της πολεοδομικής νομοθεσίας, οι ειδικές συνθήκες για τα κατασκευαστικά έργα που 

αφορούν στην ενέργεια και στις υπηρεσίες δικτύου, το θεσμικό πλαίσιο για την κατασκευή λιμένων και 

μαρίνων, οι όροι πρόσβασης στα τεχνικά επαγγέλματα, το νομικό πλαίσιο των μεταφορών εντός λιμένων 

και αεροδρομίων καθώς και διατάξεις περί καθυστερημένων πληρωμών στα δημόσια έργα αλλά και 

λοιπών επιβαρύνσεων στη διαδικασία δημοπράτησης, ανάθεσης και υλοποίησης των κατασκευαστικών 

έργων τα οποία επιβαρύνουν το κόστος των κατασκευών και επηρεάζουν καταλυτικά τόσο την οργάνωση 

και λειτουργία της κατασκευαστικής αγοράς όσο και τις τιμές των δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην 

Ελλάδα (σχετική πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ καταγράφει τις ευκαιρίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 

αγορά).  

Ειδικά σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, η οποία παρόλο που διαρκώς μεταρρυθμίζεται, 

συνεχίζει να διατηρεί διαδικασίες, συστήματα, πρακτικές και περιορισμούς που δεν συμβαδίζουν πλέον με 

τις σύγχρονες πρακτικές παραγωγής των επιχειρήσεων και αποτελεί τροχοπέδη στην εύρυθμη λειτουργία 

και ανταγωνιστικότητα της συγκεκριμένης αγοράς ο ΣΕΒ επισημαίνει σε σχετικό ειδικό ενημερωτικό δελτίο 

του τα βασικότερα ζητήματα και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους.   

Υπάρχει όμως και μια τρίτη διάσταση της προστιθέμενης αξίας και της χρησιμότητας της εργαλειοθήκης. 

Και αυτή δεν βρίσκεται κατ’ ανάγκη στις μεμονωμένες συστάσεις του εκάστοτε έργου, αλλά στις βασικές 

αρχές, τη μεθοδολογία και στη φιλοσοφία στις οποίες στηρίζεται αυτή.  Ειδικότερα, η εμπλοκή σε όλα τα 

στάδια του έργου αφενός των στελεχών των αρμόδιων υπηρεσιών και αφετέρου των εκπροσώπων της 

αγοράς, συνεισφέρει στην καλλιέργεια κουλτούρας καλής νομοθέτησης, αλλά και διενέργειας ουσιαστικής 

διαβούλευσης η οποία εφόσον υιοθετηθεί θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελής για τη δημόσια 

διοίκηση και την ποιότητα του νομοθετικού έργου. Όπως προαναφέρθηκε, η διαλογική διαδικασία που 

αναπτύχθηκε κατά το στάδιο εντοπισμού των δυνητικών εμποδίων στον ανταγωνισμό μεταξύ της 

υπηρεσίας του ΟΟΣΑ και των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης συνεισέφερε μεν σημαντικά στην 

αρτιότητα της τεκμηρίωσης των συστάσεων, έθεσε όμως και τις βάσεις για την καλλιέργεια μιας πιο 

κριτικής ματιάς και διάθεσης από την πλευρά των αρμόδιων υπηρεσιών απέναντι στις νομοθετικές 

προβλέψεις που καλούνται να εφαρμόσουν και να ερμηνεύσουν. Ταυτόχρονα, η επαφή και ανταλλαγή 

απόψεων των στελεχών της δημόσιας διοίκησης με τα στελέχη της αγοράς συνέβαλε σημαντικά στην 

καλύτερη κατανόηση των θέσεων και των επιφυλάξεων των δύο πλευρών ως προς συγκεκριμένα 

ζητήματα, τα οποία έως τότε συνιστούσαν «ταμπού».  

http://iobe.gr/docs/research/RES_05_F_13062019_REP.pdf
http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/52101/SR_Perivallontiki_adeiodotisi_VIAN_final_v3.pdf
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Συνεπώς, η εργαλειοθήκη δεν είναι απλώς ένα έργο του ΟΟΣΑ. Είναι μια ποιοτική και σοβαρή 

απάντηση στη μέχρι σήμερα αποσπασματικότητα και έλλειψη αξιολόγησης τεκμηρίων που 

χαρακτηρίζει εν πολλοίς τη διαδικασία παραγωγής του νομοθετικού έργου. Αποτελεί μια στροφή 

στην αντίληψη του νομοθέτη για την αξία και χρησιμότητα της διαβουλευτικής διαδικασίας, ένας «οδικός 

χάρτης» για πιο οργανωμένες και συντεταγμένες πρωτοβουλίες αλλαγής των εθνικών κανόνων, ώστε να 

παραμένουν σύγχρονοι, δίκαιοι και αποτελεσματικοί, να εξυπηρετούν το σκοπό του νομοθέτη πάντοτε με 

σεβασμό στην αρχή της αναλογικότητας και να εξυπηρετούν το κοινό καλό αποφεύγοντας την διατήρηση 

εμποδίων ή προνομίων.   

 

Η εργαλειοθήκη είναι μια ποιοτική και σοβαρή απάντηση στη μέχρι σήμερα 

αποσπασματικότητα και προχειρότητα με την οποία χαρακτηρίζεται εν πολλοίς η 

διαδικασία παραγωγής του νομοθετικού έργου στη χώρα. 
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Παραρτήματα 

Δ14. Βασικά οικονομικά μεγέθη των τριών Έργων ανά τομέα 

Έργο Ι (στοιχεία 2013) 

Τομείς ΑΠΑ, σε € εκ. Απασχόληση 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 

Μεταποίηση τροφίμων 4.407 78.040 14.674 

Λιανικό εμπόριο 5.147 415.155 160.105 

Δομικά υλικά1 4.740 84.826 16.413 

Τουρισμός2 14.988 325.600 35.638 

Σύνολο 29.282 903.621 226.830 

Έργο ΙΙ (στοιχεία 2014) 

 Τομείς ΑΠΑ, σε € εκ. Απασχόληση 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 

Κλωστοϋφαντουργία, 
δερμάτινα είδη, είδη 
ενδυμασίας 

520 28.421 7.691 

Μηχανήματα και είδη 
εξοπλισμού 

466 10.939 2.090 

Μεταποίηση ποτών 690 9.774 1.137 

Παραγωγή προϊόντων διύλισης 
πετρελαίου 

742 3.729 48 

Σύνολο 2.418 52.863 10.966 

Έργο ΙΙΙ (στοιχεία 2016) 

Τομείς ΑΠΑ, σε € εκ. Απασχόληση 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 

Κατασκευές 3.844 145.060 77.229 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 1.675 56.528 17.394 

Μεταποίηση φαρμακευτικών 
προϊόντων 

497 8.993 92 

Λοιποί τομείς της 
μεταποίησης3 

1.898 33.703 5.248 

Χονδρικό εμπόριο 8.825 217.992 64.904 

Σύνολο 16.739 462.276 164.867 

1 Περιλαμβάνεται και η κατασκευή προϊόντων από ελαστικό που εξετάστηκε στο Έργο ΙΙΙ, λόγω μη διαθεσιμότητας 
στοιχείων σε τέτοιο βαθμό ανάλυσης. 
2  Στοιχεία Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) 
3 Περιλαμβάνεται η παραγωγή χρωμάτων που εξετάστηκε στο Έργο Ι και δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή 
προϊόντων από ελαστικό, λόγω μη διαθεσιμότητας στοιχείων σε τέτοιο βαθμό ανάλυσης. Η μεταποίηση 
φαρμακευτικών προϊόντων παρουσιάζεται χωριστά. 
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνεται ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου. 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ΑΠΑ και Απασχόληση), Eurostat (Αριθμός επιχειρήσεων) 
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Δ15. Βασικά μεγέθη νομοθετικών κειμένων ανά έργο και τομέα 

Έργο Ι 

Τομείς 
Νομοθετήματα που 

εξετάστηκαν 
Δυνητικοί περιορισμοί 

στον ανταγωνισμό 
Συστάσεις 

Μεταποίηση τροφίμων 100 100 53 

Λιανικό εμπόριο 210 200 138 

Δομικά υλικά 46 46 34 

Τουρισμός 132 132 78 

Οριζόντια νομοθεσία 67 67 29 

Σύνολο 555 545 332 

Έργο ΙΙ 

 Τομείς 
Νομοθετήματα που 

εξετάστηκαν 
Δυνητικοί περιορισμοί 

στον ανταγωνισμό 
Συστάσεις 

Κλωστοϋφαντουργία, 
δερμάτινα είδη, είδη 
ενδυμασίας 

33 0 0 

Μηχανήματα και είδη 
εξοπλισμού 

105 5 0 

Μεταποίηση ποτών 181 139 82 

Παραγωγή προϊόντων 
διύλισης πετρελαίου 

150 10 5 

Σύνολο 469 154 87 

Έργο ΙΙΙ 

Τομείς 
Νομοθετήματα που 

εξετάστηκαν 
Δυνητικοί περιορισμοί 

στον ανταγωνισμό 
Συστάσεις 

Ηλεκτρονικό εμπόριο 71 15 10 

Κατασκευές 251 61 43 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 251 68 68 

Μεταποίηση φαρμακευτικών 
προϊόντων 

155 88 54 

Λοιποί τομείς της μεταποίησης 268 80 47 

Χονδρικό εμπόριο 292 265 134 

Σύνολο 1.288 577 356 
1 Πρόκειται για νομοθεσία η οποία έχει οριζόντια επίδραση και στους τέσσερις εξεταζόμενους τομείς.  
2 Τα μεγέθη μπορεί να διαφέρουν από τις δημοσιευμένες εκθέσεις του ΟΟΣΑ, όπως αυτά αξιολογήθηκαν από 
την Ομάδα Έργου. 

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων τριών έργων του ΟΟΣΑ 
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Δ16. Κατηγοριοποίηση συστάσεων ανά έργο 

Έργο Ι 

Τομείς 
Κατάργηση 

περιοριστικών 
διατάξεων 

Άλλου είδους 
τροποποιητική 

ενέργεια 

Κατάργηση 
διατάξεων 
που δεν 

ισχύουν πια 

Αποσαφήνιση 
διατάξεων 

Σύνολο 

Μεταποίηση τροφίμων 34 14 3 2 53 

Λιανικό εμπόριο 99 27 12 0 138 

Δομικά υλικά 17 17 0 0 34 

Τουρισμός 51 22 5 0 78 

Οριζόντια νομοθεσία 27 2 0 0 29 

Σύνολο 228 82 20 2 332 

Έργο ΙΙ 

 Τομείς 

Κατάργηση 
περιοριστικών 

διατάξεων 

Άλλου είδους 
τροποποιητική 

ενέργεια 

Κατάργηση 
διατάξεων 
που δεν 

ισχύουν πια 

Αποσαφήνιση 
διατάξεων 

Σύνολο 

Κλωστοϋφα-ντουργία 
δερμάτινα είδη, είδη 
ενδυμασίας 

0 0 0 0 0 

Μηχανήματα και είδη 
εξοπλισμού 

0 0 0 0 0 

Μεταποίηση ποτών 51 29 0 2 82 

Παραγωγή προϊόντων 
διύλισης πετρελαίου 

3 2 0 0 5 

Σύνολο 54 31 0 2 87 

Έργο ΙΙΙ 

Τομείς 
Κατάργηση 

περιοριστικών 
διατάξεων 

Άλλου είδους 
τροποποιητική 

ενέργεια 

Κατάργηση 
διατάξεων 
που δεν 

ισχύουν πια 

Αποσαφήνιση 
διατάξεων 

Σύνολο 

Ηλεκτρονικό εμπόριο 1 6 2 1 10 

Κατασκευές 4 33 0 6 43 

Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης 

18 26 23 1 68 

Μεταποίηση και χονδρικό 
εμπόριο φαρμακευτικών 
προϊόντων 

15 20 13 6 54 

Λοιποί τομείς της 
μεταποίησης 

17 13 11 6 47 

Χονδρικό εμπόριο 64 28 41 1 134 

Σύνολο 119 126 90 21 356 

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων τριών έργων του ΟΟΣΑ 
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*    21.075 δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσης 2017 που περιλαμβάνονται στη βάση της ICAP 
**     σύνολο κερδών κερδοφόρων επιχειρήσεων 
***   % επί του συνόλου τακτικών αποδοχών (χωρίς bonus και υπερωρίες)/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΕΦKA 
****  % επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων 
 

Όραμα  

Οραματιζόμαστε την Ελλάδα ως τη χώρα, που κάθε 
πολίτης του κόσμου θα θέλει και θα μπορεί να 
επισκεφθεί, να ζήσει και να επενδύσει.  
Οραματιζόμαστε μια ανοιχτή, κοινωνικά υπεύθυνη και 
οικονομικά φιλελεύθερη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που προτάσσει την ισχυρή ανάπτυξη ως 
παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Θέλουμε μια Ελλάδα 
δυναμικό κέντρο της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με 
στέρεους θεσμούς, ελκυστικό κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον, που προάγει τις εξαγωγές, την καινοτόμο 
επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και τις ποιοτικές 
υπηρεσίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη γνώση, τη 
συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποστολή  

Ηγεσία & Γνώση  

Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, 
εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως 
ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της 
ιδιωτικής οικονομίας.  

Κοινωνικός Εταίρος  

Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη 
λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα 
της Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της 
επιχειρηματικής κοινότητας.  

Ισχυρός Εκπρόσωπος  

Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις 
πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την 
καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις 
εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.  

Φορέας Δικτύωσης  

Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους & με τα 
κέντρα αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

 

Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ  

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/SEV_Fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
https://www.facebook.com/SEVfacts/

