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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

Δημόσιων Δαπανών συνήλθε σήμερα, Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023, στην παρουσία του 

Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), του Γενικού Ελεγκτή, του 

διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, του διευθυντή της Υπηρεσίας 

Ενέργειας, του αναπληρωτή διευθυντή της Υπηρεσίας Εμπορίου, του διευθυντή της 

Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, του Εφόρου της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών,  

της Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, της προέδρου της Επιτροπής 

Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) και της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, για 

την εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2020 [Έλεγχος 

Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας-Ειδική Έκθεση 15.12.2022–

ΥΕΕΒ/01/2022)] (Αρ. Φακ. 23.04.039.002-2022, 05.14.007.001), στο πλαίσιο της οποίας 

κατατέθηκαν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

  Ο Γενικός Ελεγκτής, ενημέρωσε την επιτροπή για τα σημαντικότερα ευρήματα του 

οικονομικού ελέγχου που διεξήχθη από την υπηρεσία του στο ΥΕΕΒ για το έτος 2020 και για 

τον έλεγχο συμμόρφωσης της διοίκησης του υπουργείου για το έτος 2019. Ειδικότερα, ο 

Γενικός Ελεγκτής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα κάτωθι: 

1.   Στη διαδικασία παρακολούθησης των τιμών πετρελαιοειδών, η οποία ενδεχομένως να 

ήταν αλυσιτελής, λαμβάνοντας υπόψη ότι, το υπόβαθρο για έκδοση διατάγματος για 

καθορισμό ανώτατης χονδρικής τιμής, μέχρι την πρόσφατη τροποποίηση της 



σχετικής νομοθεσίας, ήταν προβληματικό, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται 

καθυστέρηση στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για ενίσχυση του ανταγωνισμού. 

2.   Στις σοβαρές αδυναμίες στη διαχείριση των Κυβερνητικών Βιομηχανικών Περιοχών 

(ΚΒΠ) και στην ανάγκη άμεσης αναθεώρησης των συμβάσεων μίσθωσης 

βιομηχανικών οικοπέδων, με σκοπό τη διόρθωση της ετεροβαρούς, εις βάρος του 

κράτους, φύσης των συμβάσεων που χρησιμοποιούνται σήμερα, ώστε να μην 

επιτρέπεται η κακοδιαχείριση της δημόσιας περιουσίας και/ή κερδοσκοπία ιδιωτικών 

συμφερόντων. 

3.   Στη μεγάλη καθυστέρηση στην είσπραξη των οφειλόμενων ενοικίων από μισθωτές 

ΚΒΠ, με αποτέλεσμα οι κίνδυνοι απώλειας ή ζημιάς εις βάρος της Δημοκρατίας να 

είναι υπαρκτοί. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και οι 

διευθυντές των διαφόρων τμημάτων και υπηρεσιών του υπουργείου, ενημέρωσαν την 

επιτροπή για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών/σχεδίων στους διάφορους τομείς 

των αρμοδιοτήτων τους. 

 Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές επιδιώξεις του υπουργείου, 

συνέστησε πιστή συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο και εκσυγχρονισμό των πρακτικών 

ή/και διαδικασιών για τη διασφάλιση των συμφερόντων του κράτους και την προστασία των 

καταναλωτών.   
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