
β) Η Επιτροπή Ανταγωνισµού δηµοσιεύει στον διαδι-
κτυακό της τόπο κάθε απόφαση περί επιβολής διοικητι-
κής κύρωσης ή λήψης άλλου µέτρου για παράβαση των
διατάξεων για τις οποίες είναι αρµόδια. 
γ) Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να συνάπτει συµ-

φωνίες και πρωτόκολλα συνεργασίας µε άλλες αρµόδιες
αρχές άλλων χωρών που εφαρµόζουν τις διατάξεις του
Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751, ή ανάλογες διατάξεις, σε
συνεργασία µε την Τράπεζα της Ελλάδος και τη Γενική
Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραµ-
µατείας Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
δ) Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να εκδίδει οδη-

γίες σχετικά µε την εκτέλεση των καθηκόντων της για τη
διασφάλιση της τήρησης του άρθρου 8 εκτός της παρ. 2
του άρθρου 9, του άρθρου 10 εκτός της παρ. 4 και του
άρθρου 11 του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751 και την επιβο-
λή των σχετικών κυρώσεων. 

Άρθρο 86
Επίλυση διαφορών, εξωδικαστικές διαδικασίες 
υποβολής καταγγελιών και προσφυγών κατά 
την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 29ης Απριλίου 2015 (ΕL L 123), σχετικά 

µε τις διατραπεζικές προµήθειες για πράξεις 
πληρωµών µε κάρτες

(Άρθρο 15 του Κανονισµού)

Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, οι οποίες α-
νακύπτουν µεταξύ δικαιούχου πληρωµής και του οικείου
παρόχου υπηρεσιών πληρωµής, σύµφωνα µε το άρθρο
15 του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751, αρµόδιος είναι ο Ελ-
ληνικός Χρηµατοοικονοµικός Μεσολαβητής -Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία Επίλυσης Διαφορών (ΕΧΜ - ΕΕ-
ΕΔ). Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, ο ΕΧΜ-Ε-
ΕΕΔ συνεργάζεται µε τους αντίστοιχους φορείς των άλ-
λων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 87
Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του άρθρου 9 

του Κανονισµού 2012/260 (L 94)

Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4141/2013 (Α΄81) τρο-
ποποιείται ως εξής: 

«2. Επί παραβάσεων του άρθρου 8 του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 924 /2009 (L 266) και των άρθρων 3, 4, 5, κα-
θώς και του άρθρου 9 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
260/2012, που τελούνται από παρόχους υπηρεσιών πλη-
ρωµών ή χρήστες υπηρεσιών πληρωµών, είτε αυτοί ανή-
κουν στα εποπτευόµενα από την Τράπεζα της Ελλάδος
πρόσωπα είτε όχι, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ε-
πιβάλει χρηµατικό πρόστιµο υπέρ του Ελληνικού Δηµο-
σίου υπολογιζόµενο ως εφάπαξ ποσό ύψους δέκα χιλιά-
δων (10.000) ευρώ µέχρι δύο εκατοµµυρίων (2.000.000)
ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής µέχρι τριών εκατοµ-
µυρίων (3.000.000) ευρώ, µε την επιφύλαξη των ειδικό-
τερων διαδικασιών για την ανάκληση ή αναστολή άδειας
λειτουργίας, καθώς και των  ποινικών κυρώσεων.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 88
Ρύθµιση απαιτήσεων δεδουλευµένων 
αποδοχών εργαζοµένων ΕΡΤ Α.Ε.

1. Οι απαιτήσεις των εργαζοµένων µε σύµβαση εξαρ-
τηµένης εργασίας ορισµένου και αορίστου χρόνου ιδιω-
τικού δικαίου στην καταργηθείσα µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 1 της υπό στοιχεία ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφα-
σης του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό (Β΄ 1414) ΕΡΤ Α.Ε. και στις θυγατρι-
κές εταιρείες που έχουν συσταθεί από την ΕΡΤ Α.Ε., α-
ναφορικά µε δεδουλευµένες αποδοχές υπερωριακής και
υπερεργασιακής απασχόλησης, απασχόλησης σε εξαι-
ρετέες ηµέρες λόγω µη χορήγησης αναπληρωµατικής η-
µέρας ανάπαυσης λόγω εργασίας, που αφορούν την πε-
ρίοδο από την 1η Νοεµβρίου 2012 έως την 11η Ιουνίου
2013, όπως προκύπτουν από τα αρχεία του ειδικού δια-
χειριστή της ΕΡΤ Α.Ε. και βεβαιώνονται από τον τελευ-
ταίο, καταβάλλονται ατόκως, κατόπιν υποβολής σχετι-
κής αίτησης και ανέκκλητης δήλωσης παραίτησης του ε-
κάστοτε εργαζοµένου από το σύνολο των τυχόν εκκρε-
µών και µελλοντικών δικαστικών διεκδικήσεων αναφορι-
κά µε τις εν λόγω απαιτήσεις, καθώς επίσης και από ο-
ποιαδήποτε τυχούσα άλλη αξίωση που προέρχεται από
την ίδια αιτία, ανεξαρτήτως νοµικής βάσης θεµελίωσής
της. 

2. Με επιµέλεια και ευθύνη του ειδικού διαχειριστή της
ΕΡΤ Α.Ε. εκδίδεται σηµείωµα, το οποίο κοινοποιείται
στον δικαιούχο και προσδιορίζει αναλυτικά το ποσό των
απαιτήσεων, µε ταυτόχρονη αναφορά περί ύπαρξης ή µη
εκκρεµούς ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου ασκηθέντος α-
πό τον δικαιούχο για τις απαιτήσεις αυτές. Στην περί-
πτωση ύπαρξης εκκρεµούς ενδίκου βοηθήµατος ή µέ-
σου, η καταβολή γίνεται εφόσον οι δικαιούχοι προσκοµί-
σουν, πέραν της ανέκκλητης δήλωσης παραίτησης της
παρ. 1, και δικόγραφο παραίτησης από το σχετικό ένδικο
βοήθηµα ή µέσο, κατατεθειµένο στη Γραµµατεία του οι-
κείου δικαστηρίου. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν
προσκοµίσει τα ανωτέρω έγγραφα, τότε το σηµείωµα
του ειδικού διαχειριστή της ΕΡΤ Α.Ε. δεν επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί ως αποδεικτικό µέσο σε δίκες που αφο-
ρούν τις οικείες απαιτήσεις, η δε έκδοσή του δεν συνι-
στά παραίτηση του Δηµοσίου από οποιαδήποτε ένσταση
µπορεί να προβληθεί στις σχετικές δίκες.

3. Τα καταβαλλόµενα ποσά είναι ανεκχώρητα και ακα-
τάσχετα στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων.

4. Η καταβολή των βεβαιωµένων απαιτήσεων της παρ.
1 βαρύνει τον ειδικό λογαριασµό για την παρακολούθη-
ση και τη διαχείριση του συνόλου των στοιχείων του ε-
νεργητικού και του παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυ-
γατρικών της, που µεταβιβάστηκαν στο Ελληνικό Δηµό-
σιο, σύµφωνα µε το άρθρο 4Β της υπό στοιχεία ΟΙΚ
02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµι-
κών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.
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