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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατάργηση του άρθρου 114 της υπ΄αρ. 91354/
30-8-2017 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2983).

2

Τροποποίηση της παρ. 13 του άρθρου 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ο οποίος εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία ΦΓ8/
65456/24.9.2014 απόφαση της ολομέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου (Β’ 3139).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 123351
(1)
Κατάργηση του άρθρου 114 της υπ΄αρ. 91354/
30-8-2017 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2983).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 18 του ν. 4712/2020 «Διυπηρεσιακή
Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου,
πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/
παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη
βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία
και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις» (Α’ 146),
(β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
(γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
(δ) των άρθρων 52 και 53 του ν. 4497/2017 «Άσκηση
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α ΄171),
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(ε) του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173), ιδίως του άρθρου 4.
(στ) του κεφαλαίου IB’ του ν. 4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας,
λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις (Α΄ 86),
(ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων της - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
(η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121 και διόρθωση σφαλμάτων Α’ 126),
(θ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 185),
(ι) του άρθρου 114 «Γνωστοποίηση λιανικών τιμών
πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης
(ΑUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)» της υπ’ αρ. 91354/
30-8-2017 υπουργικής απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.» (Β΄ 2983).
(ια) της υπ’ αρ. 282/19-9-2014 Ερμηνευτικής Εγκυκλίου
του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου (ΑΔΑ: Ω367Φ-Θ5Β).
2. α) Την ανάγκη διαλειτουργικότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων eΚαταναλωτής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εισροών-Εκροών
Καυσίμων της ΑΑΔΕ.
β) Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την κατάργηση του άρθρου 114 «Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (ΑUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση
και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)» της υπ’ αρ.
91354/30-8-2017 υπουργικής απόφασης «Κωδικοποίηση
Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.» (Β’ 2983).
2. Με την έκδοση της παρούσας, οι τιμές των υγρών
καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (ΑUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού
αερίου (CNG) προκύπτουν μέσω διαλειτουργικότητας
των Πληροφοριακών Συστημάτων eΚαταναλωτής της
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Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Εισροών-Εκροών Καυσίμων της ΑΑΔΕ.
3. Η γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των
υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (ΑUTOGAS),
του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) από τους κάτοχους άδειας λειτουργίας
πρατηρίου υγρών καυσίμων, λειτουργίας πώλησης υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων (ΑUTOGAS)
μέσω αντλιών, πωλητές πετρελαίου για θέρμανση (για
κατ’ οίκον παραδόσεις), λειτουργίας πρατηρίου πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), πραγματοποιείται στο
δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και
Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Διυπηρεσιακής
Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέχρι την ολοκλήρωση
της διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων eΚαταναλωτής της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ΕισροώνΕκροών Καυσίμων της ΑΑΔΕ.
4. Η έναρξη της διαλειτουγικότητας των ανωτέρω
Πληροφοριακών Συστημάτων ορίζεται με ανακοίνωση στους δικτυακούς τόπους www.fuelprices.gr και
http://www.mindev.gov.gr
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. ΦΓ8/58071
(2)
Τροποποίηση της παρ. 13 του άρθρου 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ο οποίος εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία ΦΓ8/
65456/24.9.2014 απόφαση της ολομέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου (Β’ 3139).
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
(ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
Συνεδρίασε στο Κατάστημά του, στις 23 Νοεμβρίου
2020, με την ακόλουθη σύνθεση: Ιωάννης Σαρμάς, Πρόεδρος, Σωτηρία Ντούνη, Μαρία Βλαχάκη, Άννα Λιγωμένου, Γεωργία Μαραγκού, Αγγελική Μαυρουδή, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Μαρία Αθανασοπούλου και
Ασημίνα Σαντοριναίου, Αντιπρόεδροι, Γεώργιος Βοΐλης,
Βασιλική Ανδρεοπούλου, Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη, Σταμάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, Δημήτριος
Πέππας, Αγγελική Μυλωνά, Γεωργία Τζομάκα, Θεολογία
Γναρδέλλη, Βιργινία Σκεύη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης,
Βασιλική Σοφιανού, Αγγελική Πανουτσακοπούλου,
Δέσποινα Τζούμα, Δημήτριος Τσακανίκας, Ευφροσύνη

Τεύχος B’ 5226/25.11.2020

Παπαθεοδώρου, Κωνσταντίνος Παραθύρας, Ασημίνα
Σακελλαρίου, Αργυρώ Μαυρομμάτη, Ευαγγελία Σεραφή,
Κωνσταντίνος Κρέπης, Ειρήνη Κατσικέρη, Γεωργία Παπαναγοπούλου, Νεκταρία Δουλιανάκη, Νικολέτα Ρένεση,
Αικατερίνη Μποκώρου, Βασιλική Πέππα και Γρηγόριος
Βαλληνδράς, Σύμβουλοι (οι Σύμβουλοι Ελένη Λυκεσά,
Δέσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα, Στυλιανός Λεντιδάκης και Αντιγόνη Στίνη απουσίασαν δικαιολογημένα,), με
την παρουσία του Επιτρόπου Επικρατείας Αντωνίου Νικητάκη, κωλυόμενης της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Χρυσούλας Καραμαδούκη,
και της Γραμματέως Ελένης Αυγουστόγλου, Επιτρόπου,
στην Υπηρεσία Επιτρόπου "Γραμματεία" του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 348 του ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο
Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α’ 127 ).
β) Τις αποφάσεις της Ολομέλειας που λήφθηκαν στις
συνεδριάσεις 20η/9.9.2020 (Θέμα Α’) και 26η/23.11.2020.
γ) Το γεγονός ότι με την επέκταση της δυνατότητας
ορισμού βοηθών εισηγητών σε όλες τις δικαστικές υποθέσεις που δικάζονται από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού
Συνεδρίου θα επιταχυνθεί η απονομή της δικαιοσύνης,
με παράλληλη διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιοτικής
απόδοσης σύμφωνα με τους στόχους του "Ενιαίου Κειμένου Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο" και του
"Ολοκληρωμένου Νομοθετικού Πλαισίου για την Άσκηση του Προσυμβατικού Ελέγχου" (ν. 4700/2020, άρθρα
1 έως 323 και 328 έως 337, αντίστοιχα).
δ) Τη σύμφωνη γνώμη του παρισταμένου Επιτρόπου
της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ε) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Η παρ. 13 του άρθρου 6 του Κανονισμού Λειτουργίας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Β’ 3139/2014) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Οι Εισηγητές ορίζονται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου ως βοηθοί εισηγητές των Συμβούλων στις δικαστικές υποθέσεις που δικάζονται από την Ολομέλεια
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ στις μη δικαστικές ορίζονται μόνον ύστερα από σχετική απόφαση της Ολομέλειας επί θεμάτων μείζονος σπουδαιότητας ή δυσκολίας.
Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται και όταν ως κύριος εισηγητής υπόθεσης ή θέματος έχει κατ’ εξαίρεση ορισθεί
Αντιπρόεδρος.».
Η διάταξη ισχύει για τις υποθέσεις που δικάσθηκαν
μετά την έναρξη του τρέχοντος δικαστικού έτους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ
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