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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου «Διϋπηρεσιακή 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»

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Επί της αρχής
Η παράλληλη λειτουργία της Διεύθυνσης Ελέγχων και Παρατηρητηρίων της Γενικής
Διεύθυνσης Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του συλλογικού
οργάνου με την ονομασία «Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης
Παραεμπορίου» (ΣΥΚΕΑΑΠ) έχει προκαλέσει σύγχυση ως προς τις αρμοδιότητες των οργάνων
αυτών. Η Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων, μεταξύ άλλων, ελέγχει την εφαρμογή του
νόμου για τη διακίνηση και την εμπορία προϊόντων και εμπορευμάτων και σε χώρους
παροχής υπηρεσιών, καθώς και τη συμμόρφωση των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών
με τις διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή. Το ΣΥΚΕΑΑΠ
συντονίζει τις ενέργειες των αρμοδίων αρχών για την πάταξη του παραεμπορίου και τον
έλεγχο διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών και οργανώνει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες
αρχές και φορείς, σχέδια δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, για την
συγκρότηση μικτών κλιμακίων. Τόσο δε, η Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων, όσο και
το ΣΥΚΕΑΑΠ συμμετέχουν στα μικτά κλιμάκια ελέγχου.
Η παράλληλη λειτουργία των δύο οργάνων ανέδειξε την αναγκαιότητα δημιουργίας μίας και
μόνον δομής, η οποία θα διατηρήσει τα βέλτιστα στοιχεία των προηγούμενων δομών και
συγκεκριμένα την εμπειρία των στελεχών που θα συνεχίσουν να αποτελούν τον ελεγκτικό
βραχίονα της νέας δομής. Περαιτέρω, στη νέα δομή θα λειτουργεί η Διεύθυνση Διαχείρισης
Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου, οι
επιχειρήσεις της οποίας θα αποσκοπούν στη δημιουργία αρχείου δράσεων από την
επεξεργασία του οποίου θα εξάγονται χρήσιμα δεδομένα.

Επί των άρθρων 1-2
Στο άρθρο 1 παρατίθενται το αντικείμενο του Κεφαλαίου Α΄ του νομοσχεδίου με τις
καινοτομίες που εισάγονται στη διαδικασία ελέγχου της αγοράς από τη νέα δομή και το πεδίο
εφαρμογής του νέου νόμου, το οποίο συμπεριλαμβάνει την προστασία της εσωτερικής
αγοράς, μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, της
προστασίας του καταναλωτή από επικίνδυνα και παράνομα αγαθά και υπηρεσίες που
διακινούνται και προσφέρονται στην εσωτερική αγορά, της ενίσχυσης της εθνικής
ασφάλειας, μέσω της καταπολέμησης των παράνομων κυκλωμάτων εμπορίας και διακίνησης
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αγαθών και υπηρεσιών, της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, της δημιουργίας
υπεραξίας των εμπορικών σημάτων, της αύξησης των οικονομικών μεγεθών των
επιχειρήσεων και της αύξησης των δημοσίων εσόδων. Στην παρ. 3 επισημαίνεται ότι στο
πεδίο εφαρμογής του νόμου δεν εντάσσονται α) τα ζητήματα που διέπονται από τις διατάξεις
του Κεφαλαίου Ζ του ν. 4691/2020 (Α΄108) «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του
αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις», β) τα προϊόντα ελέγχου του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων και γ) τα φυτοφάρμακα.
Στο άρθρο 2 παρατίθενται οι ορισμοί του παράνομου εμπορίου, των
απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, της διανοητικής ιδιοκτησίας - ορισμοί που
αποτελούν πεδία επιχειρησιακής δράσης της νέας μονάδας ελέγχου της αγοράς - καθώς και
των ελεγκτών, οι οποίοι επιχειρούν για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου
προϊόντων και υπηρεσιών σε όλες τις εκφάνσεις του, τη διασφάλιση της εύρυθμης
λειτουργίας της αγοράς, με την πιστή εφαρμογή των νόμων που τη διασφαλίζουν (ν.
4177/2013, ν. 4497/2017, ν. 3377/2005) και την ασφάλεια και προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Επί του άρθρου 3
Με το άρθρο 3 προβλέπεται η σύσταση «Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς»
(ΔΙ.Μ.Ε.Α.) στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία
και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η ως άνω Υπηρεσία έχει
την έδρα της στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και υποστηρίζεται λειτουργικά από τη Γενική Γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ενώ για θέματα διοικητικής και οικονομικής φύσης
καθώς και θέματα προσωπικού υποστηρίζεται από τις οριζόντιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Επί του άρθρου 4
Το άρθρο 4 προβλέπει την αποστολή και τους επιχειρησιακούς στόχους της ΔΙ.Μ.Ε.Α., η
οποία ορίζεται ως Αρχή Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης για το πεδίο εποπτείας
«Προστασία καταναλωτή και σύννομη (ή προσήκουσα) παροχή υπηρεσιών» σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 4512/2018 και έχει ως αποστολή τη διασφάλιση της
εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και την
αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου
ηλεκτρονικού εμπορίου, της παράνομης απομίμησης προϊόντων, την εφαρμογή του άρθρου
11 του ν. 3377/2005 και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
Οι υπηρεσιακοί στόχοι της ΔΙ.Μ.Ε.Α. περιλαμβάνουν τη διενέργεια ελέγχων κατά τη
διακίνηση και εμπορία προϊόντων και παροχή υπηρεσιών και κυρίως κατά την παραγωγή,
αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, τον έλεγχο για την
τήρηση του ν. 4177/2013 και του ν. 4497/2017, κατά την άσκηση της εμπορικής
δραστηριότητας για προϊόντα και υπηρεσίες και την καταπολέμηση φαινομένων
παραπλάνησης των καταναλωτών σε όλα τα στάδια της διακίνησης και εμπορίας αγαθών,
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καθώς και της παροχής υπηρεσιών, τη διαπίστωση παραβάσεων, τη σύνταξη της σχετικής
έκθεσης ελέγχου, και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων από τα όργανά της, την
εκπόνηση από κοινού με τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και Προγραμματισμού για την αντιμετώπιση του
παράνομου εμπορίου και υπηρεσιών, τον έλεγχο όλων των νόμιμων παραστατικών που
αφορούν στη διακίνηση και εμπορία προϊόντων ή την αποτίμηση παρεχόμενης υπηρεσίας
όπως προβλέπονται στο άρθρο 13 του ν. 4177/2019 και την τήρηση των οριζόμενων στα
άρθρα 65 και 66 παρ. 1 του ν. 4446/2010, τη συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου σε
τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και τον συντονισμό αυτών, για τον έλεγχο της
αγοράς, την πάταξη του παράνομου εμπορίου και την εποπτεία για την εφαρμογή των
κανόνων διακίνησης εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, με τη συμμετοχή των
υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4497/2017, της
Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, της Δημοτικής
Αστυνομίας, καθώς και των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και των εποπτευόμενων αυτού φορέων, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και
των Διευθύνσεων Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας όταν προκύπτει αντικείμενο των
αρμοδιοτήτων τους. Περαιτέρω, μεταξύ των στόχων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. είναι η τήρηση του
ψηφιακού συστήματος διαχείρισης των δεδομένων που αποτελεί κεντρικό σημείο
αναφοράς καταγγελιών και παροχής πληροφοριών για θέματα παράνομης διακίνησης
αγαθών και παροχής υπηρεσιών, η διατήρηση βάσης δεδομένων με στοιχεία που
συλλέγονται και διαχέονται από και προς όλες τις εμπλεκόμενες, με τον έλεγχο της αγοράς
και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του
παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, υπηρεσίες και ιδίως η διαβίβαση πληροφοριών ή
καταγγελιών σε αυτές, που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, εκτός των καταγγελιών για
προϊόντα που υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μεταξύ των επιχειρησιακών στόχων
της ΔΙ.Μ.Ε.Α. είναι και η εκπόνηση μελετών, ερευνών και αναλύσεων για την αποτύπωση
της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς, αλλά και την διατύπωση προτάσεων για τη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων της.
Περαιτέρω, στην παρ. 3 προβλέπεται η δυνατότητα της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και των οργάνων της, με
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 3 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.
2960/2001), να ζητούν την επέμβαση του κατά τόπο αρμόδιου Εισαγγελέα, ιδίως όταν, κατά
την διενέργεια του ελέγχου σε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, φυσικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι
νομικών προσώπων αρνούνται να επιτρέψουν την είσοδο των ελεγκτών ή εμποδίζουν με
αθέμιτα μέσα τη διενέργεια του ελέγχου.
Στην παρ. 4 ορίζεται ότι οι υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων (κυρίως ΟΤΑ α΄ και
β΄ βαθμού) που αναπτύσσουν ελεγκτική δραστηριότητα σε θέματα παράνομου εμπορίου
και τήρησης των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ υποχρεούνται να ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα
της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και των οργάνων της για συμμετοχή του προσωπικού τους και τη συνδρομή
αυτού στο έργο τους κατά λόγο αρμοδιότητας.
Στην παρ. 5 επισημαίνεται ότι η ΔΙ.Μ.Ε.Α., οι οργανωτικές μονάδες της και τα μεικτά
κλιμάκια ελέγχου που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν
έχουν αρμοδιότητα για τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, Φόρο
Κατανάλωσης, καθώς και για τα λοιπά προϊόντα για τον έλεγχο των οποίων είναι
αποκλειστικά αρμόδια η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την κείμενη
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νομοθεσία, όπως επίσης για τον έλεγχο της τήρησης της φορολογικής και τελωνειακής
νομοθεσίας καθώς και εν γένει τα θέματα αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ, με εξαίρεση τον έλεγχο
όλων τον παραστατικών εμπορίας και διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών, όπως
προβλέπονται στο άρθρο 13 του ν. 4177/2013. Επίσης δεν αποτελεί πεδίο ελέγχου της
ΔΙ.Μ.Ε.Α. η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
Κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6, εφόσον στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η ΔΙ.Μ.Ε.Α.,
οι οργανωτικές μονάδες της και τα μεικτά κλιμάκια ελέγχου που συνιστώνται με τις
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, διαπιστώνουν, κατά τους ελέγχους που διενεργούν
παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, αποστέλλουν πληροφοριακή
έκθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Επί του άρθρου 5
Για την επίτευξη της αποστολής της, η ΔΙ.Μ.Ε.Α. δύναται να συνεργάζεται επιχειρησιακά και
να ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλες υπηρεσίες, και ιδίως με την Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τη Γενική Διεύθυνση Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά και αντίστοιχες
υπηρεσίες άλλων κρατών, καθώς και με όλες τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στην περ. δ΄
της παρ. 1 του άρθρου 4, με υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς ενώσεις και
οργανισμούς και μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας ή επιτροπές για θέματα ελέγχου της
αγοράς και αντιμετώπισης του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του
παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.
Επίσης η ΔΙ.Μ.Ε.Α. δύναται να συνάπτει μνημόνια, συμφωνίες συνεργασίας και
προγραμματικές συμβάσεις με άλλους φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς
και με διεθνείς οργανισμούς για την εν γένει αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και
τον έλεγχο της αγοράς.

Επί του άρθρου 6
Στην παρ. 1 του άρθρου 6 προβλέπεται η σύσταση θέση Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και
καθορίζονται οι αρμοδιότητές του.
Στην παρ. 2 προβλέπονται ζητήματα σχετικά με τα προσόντα, τη διαδικασία διορισμού
καθώς και μισθολογικά θέματα.
Στην παρ. 3 προβλέπεται η αναπλήρωση του Διοικητή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
αυτού.

Επί του άρθρου 7
Οργανωτικά η ΔΙ.Μ.Ε.Α. αποτελείται από το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Διοικητικής
Υποστήριξης και από δύο Διευθύνσεις: Τη Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον
Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου και τη Διεύθυνση
Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
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Η Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση
του Παράνομου Εμπορίου αποτελείται από: α) το Τμήμα Διυπηρεσιακής Δράσης, β) το
Τμήμα Ελέγχου Αγοράς και γ) το Τμήμα Χημικών Αναλύσεων. Αντίστοιχα η Διεύθυνση
Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου
αποτελείται από: α) το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Εποπτείας Ηλεκτρονικού
Εμπορίου και β) το Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων.

Επί του άρθρου 8
Με το άρθρο 8 ορίζονται οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και
Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για τον συντονισμό του έργου των
Διευθύνσεων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και των επιχειρήσεων ελέγχου, την παρακολούθηση και
αξιολόγηση των δράσεων για τον έλεγχο της αγοράς και την πάταξη του παράνομου
εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και
την παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης στη ΔΙ.Μ.Ε.Α..

Επί του άρθρου 9
Στην παρ. 1 του άρθρου 9 καθορίζονται οι υπηρεσιακοί στόχοι της Διεύθυνσης
Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου
Εμπορίου, όπου, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι η ως άνω Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη
λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου. Ενημερώνει το Αυτοτελές
Γραφείο Συντονισμού και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας
και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου με στοιχεία που σχετίζονται αφενός με τον
προγραμματισμό των ελέγχων και αφετέρου με διενεργηθέντες ελέγχους και ελέγχει την
τήρηση των κανόνων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Τέλος, η
ως άνω Διεύθυνση είναι αρμόδια για τον έλεγχο της συμμόρφωσης φυσικών και νομικών
προσώπων που δραστηριοποιούνται στην εμπορία και διακίνηση καταναλωτικών αγαθών
και στην παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας του
καταναλωτή, καθώς και για τη σύνταξη της έκθεσης των απόψεων της Διοίκησης και κάθε
σχετικού εγγράφου προς τις Δ.Ο.Υ. για τη βεβαίωση των προστίμων.
Με την παρ. 2 ορίζονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διυπηρεσιακής Δράσης, το οποίο
είναι υπεύθυνο, ιδίως, για τον συντονισμό των ενεργειών των αρμοδίων αρχών για την
πάταξη του παράνομου εμπορίου, την οργάνωση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και
φορείς, των επιχειρησιακών σχεδίων δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο,
για τη συγκρότηση των μικτών κλιμακίων, καθώς και για τη σύνταξη Επιχειρησιακών Σχεδίων.
Ακόμη ορίζεται αρμόδιο για τον έλεγχο με τη μορφή δειγματοληψίας, τη δέσμευση ή
κατάσχεση και την καταστροφή αγαθών (προϊόντων) και υπηρεσιών που σχετίζονται με την
προστασία και ασφάλεια του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας εν γένει και τον έλεγχο
προϊόντων υδροφθοράνθρακα υπό τη μορφή δειγματοληψίας, τη δέσμευση ή κατάσχεση και
την καταστροφή των συγκεκριμένων προϊόντων, όπως επίσης τον έλεγχο εμφιάλωσης και τον
έλεγχο ποσοστώσεων εισαγωγών προϊόντων υδροφθοράνθρακα και λοιπών πεδίων επί των
παραστατικών διακίνησης και εμπορίας αυτών των προϊόντων. O έλεγχος δύναται να
πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
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Ενέργειας για τις περιπτώσεις ελέγχου της ορθής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
517/2014 και των συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του.
Επιπρόσθετα, το ίδιο Τμήμα δύναται να πραγματοποιεί συσκέψεις με εκπροσώπους φορέων
της κεντρικής διοίκησης, των περιφερειακών και τοπικών αρχών ή άλλων φορέων με στόχο
τον συντονισμό των δράσεων, να αναζητά και να λαμβάνει κάθε αναγκαία πληροφορία ή
στοιχείο, που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έργου του, κατόπιν σχετικής εντολής
του Τμήματος Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή επαγγελματικού απορρήτου.
Παράλληλα είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των σχεδίων δράσεως με τη συγκρότηση μικτών
κλιμακίων για τη διενέργεια ελέγχων σε συνεργασία με άλλες ελεγκτικές αρχές σε όλη την
Επικράτεια, την αντιμετώπιση έκτακτων κρίσεων στην εσωτερική αγορά, στο πλαίσιο
επιχειρησιακών σχεδίων εντατικοποίησης των ελέγχων, την πραγματοποίηση ελέγχων επί
των καταγγελιών και άλλων πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση της ΔΙ.Μ.Ε.Α. με
οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο και μέσο, ενώ προβαίνει σε επιτόπιες κατασχέσεις προϊόντων
που διατίθενται στην αγορά παρανόμως κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και
ασκεί κάθε άλλη ελεγκτική αρμοδιότητα που συνάδει με την αποστολή της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τον έλεγχο της αγοράς κατά τα στάδια παραγωγής,
διακίνησης και εμπορίας.
Με την προτεινόμενη παρ. 3 καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου της
Αγοράς, το οποίο είναι αρμόδιο για την οργάνωση, τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και
την εκτέλεση των ελέγχων, σε συνεργασία με το Γραφείο Συντονισμού, για την τήρηση των
κανόνων λειτουργίας της αγοράς σε καθημερινή βάση. Ακόμη, το ως άνω Τμήμα συμμετέχει
σε ειδικά κλιμάκια ελέγχων σε όλη την επικράτεια σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Αντιμετώπισης Παράνομου Εμπορίου και με άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες μετά από εντολή
του Γραφείου Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης, συνεργάζεται με τις συναρμόδιες
περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες, ελέγχει την ορθή χρήση του ελληνικού σήματος, όπως
προβλέπεται στον ν. 4072/2012 και ελέγχει, με τη μορφή δειγματοληψίας, τη δέσμευση ή
κατάσχεση και την καταστροφή αγαθών (προϊόντων), που σχετίζονται με την προστασία και
ασφάλεια του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας εν γένει. Περαιτέρω, συνδράμει στην
αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω εφαρμογής σχεδίων εκτάκτου ανάγκης. Διερευνά
καταγγελίες και πληροφορίες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΔΙ.Μ.Ε.Α., ελέγχει τη
συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, εξετάζει τις
ενδικοφανείς προσφυγές επί των κυρώσεων και τις ενστάσεις, καθώς και αντιρρήσεις επί των
επιβαλλόμενων παραβάσεων.
Στην παρ. 4 καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Χημικών Αναλύσεων, οι οποίες
αφορούν στη διενέργεια χημικών και οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου με σκοπό τη
συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τη διαμόρφωση των παραμέτρων ποιότητας και
νοθείας του ελληνικού ελαιολάδου, την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και των
ενδιαφερόμενων παραγωγικών τάξεων για την προστασία του ελληνικού ελαιολάδου που
συνιστά εθνικό προϊόν, την ενημέρωση του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργείου για τη χάραξη
και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των τροφίμων, σχετικά με τις μελέτες
που διενεργεί το Τμήμα για το ελληνικό ελαιόλαδο, καθώς και για τη συμμετοχή των
εμπειρογνωμόνων του Τμήματος σε όργανα διεθνών οργανισμών, τη διενέργεια
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οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου κατόπιν αιτημάτων των υπεύθυνων φορέων
ελέγχου της αγοράς και τη γνωμοδότηση για την κατάταξη του ελαιολάδου σύμφωνα με τον
Κανονισμό ΕΚ 2568/1991 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991, τον εργαστηριακό έλεγχο
δειγμάτων ελαιολάδου κρατικών προμηθειών, εφόσον προβλέπεται από τους όρους των
διακηρύξεων και των σχετικών συμβάσεων, την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης
φυσικοχημικών αναλύσεων και οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου, χορήγησης
πιστοποιητικών ποιότητας και οργανοληπτικής εξέτασης, προς οργανισμούς, επιχειρήσεις
και ιδιώτες, κατόπιν είσπραξης τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ.
3002640/1552/6.2.2002 υπουργικής απόφασης (Β΄ 161) και της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.
3377/2005 (Α΄202), τη συμμετοχή σε όργανα διεθνών οργανισμών για θέματα που αφορούν
τις φυσικές και χημικές σταθερές, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις μεθόδους ελέγχου
ελαιολάδου, τη συμμετοχή στην υποεπιτροπή χημικών εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη γνωμοδότηση επί των κριτηρίων που καθορίζουν τα όρια εμπορίας και
διακίνησης ελαιολάδου, τη συμμετοχή σε όργανα διεθνών οργανισμών για θέματα που
αφορούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, τη διοργάνωση
διεργαστηριακών δοκιμών στην Ελλάδα για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αναγνωρισμένων
ομάδων δοκιμαστών παρθένου ελαιολάδου, τη συμμετοχή σε εργαστηριακές δοκιμές
ελέγχου ποιότητας με εργαστήρια άλλων χωρών, που πραγματοποιούνται για την
εξακρίβωση της αξιοπιστίας των μεθόδων ανάλυσης και των εργαστηρίων, τη διεξαγωγή και
εκπόνηση ετήσιας μελέτης των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του παρθένου ελαιολάδου
από όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας, την παρακολούθηση και μελέτη των
τεχνολογικών εξελίξεων στη βιομηχανική παραγωγή ελαίων και σπορελαίων, τη συμμετοχή
σε διεθνή προγράμματα προς αναζήτηση νέων μεθόδων αναλύσεων για τη βελτίωση της
ποιότητας και την καταπολέμηση της νοθείας του ελαιολάδου, τη συνεργασία με
εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς σε εργαστηριακές έρευνες, καθώς και την
οργάνωση και πραγματοποίηση σεμιναρίων για την οργανοληπτική αξιολόγηση του
παρθένου ελαιολάδου.

Επί του άρθρου 10
Στην παρ. 1 του άρθρου 10 καθορίζονται οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου, η
οποία είναι αρμόδια για τη συλλογή, διαχείριση, διάχυση και ανατροφοδότηση της
πληροφορίας για την ολιστική αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και του παράνομου
ηλεκτρονικού εμπορίου, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών
δεδομένων, καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασιών με υπηρεσίες και φορείς που
εδρεύουν εκτός της ελληνικής επικράτειας για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου
και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.
Στην παρ. 2 καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανά Τμήμα. Οι αρμοδιότητες του
Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου αφορούν στη
συλλογή στοιχείων και τη συγκέντρωση δεδομένων από τις Διευθύνσεις της μονάδος, τη
συλλογή πληροφοριών και στοιχείων με κάθε νόμιμο τρόπο από τις συναρμόδιες και
συνεργαζόμενες υπηρεσίες, τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τους φορείς της αγοράς, την
επικοινωνία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία
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συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών της Χώρας, την τήρηση μητρώου ελεγκτών, στο
οποίο εγγράφονται όλοι οι ελεγκτές που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην
ΔΙ.Μ.Ε.Α, καθώς και οι υπάλληλοι των αποκεντρωμένων αυτοδιοικήσεων (ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού) που συμμετέχουν σε ελέγχους της ως άνω Υπηρεσίας, την επικοινωνία με
Πρεσβείες, υπηρεσίες και φορείς του εξωτερικού για θέματα αντιμετώπισης παράνομου
εμπορίου, εκπαίδευσης, παροχής και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, τη συνεργασία με
ελεγκτικές υπηρεσίες και φορείς της αλλοδαπής για την αντιμετώπιση και την εξέταση
θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος για την πάταξη του παράνομου εμπορίου, την εκπροσώπηση
σε όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιτροπές, διεθνείς οργανισμούς, ομάδες
εργασίας για θέματα ελέγχου αγοράς και αντιμετώπισης παράνομου εμπορίου, τον έλεγχο
των πληροφοριών και των καταγγελιών που αφορούν σε παράνομη εμπορία ή/και διακίνηση
αγαθών μέσω διαδικτυακών ιστοτόπων από ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops), τη συλλογή
αποδείξεων ή στοιχείων με τη βοήθεια και άλλων κρατικών υπηρεσιών ή διεθνών
οργανισμών ή νομικών/φυσικών προσώπων με έννομο συμφέρον, ή την αποδοχή εκθέσεων
πραγματογνωμοσύνης από τους προαναφερθέντες φορείς που πιστοποιούν την παράνομη
εμπορία ή/και διακίνηση των αγαθών και την αποστολή τεκμηριωμένης γνωμάτευσης στην
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία υποχρεούται να θέτει
εκτός λειτουργίας, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης του εθνικού
δικαίου, τους καθ’ υπόδειξη από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. ιστότοπους, καθώς και την ενημέρωση της
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, την παρακολούθηση της
ισχύουσας νομοθεσίας, την εισήγηση αλλαγών και τροποποιήσεων αυτής, καθώς και την
εισήγηση προτάσεων για τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου
εμπορίου εν γένει, τη σύνταξη ενημερωτικών και πληροφοριακών εγγράφων και μνημονίων
συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τον έλεγχο της αγοράς και την
αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου
ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και τη διαχείριση της πληροφοριακής εφαρμογής eΚαταναλωτής για την εξέλιξη των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών.
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάλυσης Δεδομένων αφορούν στην παραγωγή πρότυπων,
συνοπτικών εκθέσεων σε τακτική βάση – για βραχυπρόθεσμούς και μακροπρόθεσμους
στόχους για τη λήψη αποφάσεων (Management Information System - Decision Support
System). Συγκεκριμένα το Τμήμα καταρτίζει περιοδικές αναφορές, καταχωρίζει και αναλύει
στατιστικά, διεξάγει έρευνες για τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά, εκπονεί μελέτες
ανάλυσης κινδύνου ανά κλάδο, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες για τις
μεθόδους και τους τρόπους ελέγχου της αγοράς και αντιμετώπισης του παράνομου
εμπορίου, σε συνεργασία με το Γραφείο Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης, την
παροχή των αναφορών αυτών καθώς και ειδικών πληροφοριών (Executive Support Systems)
στην υπερκείμενη ιεραρχικά διεύθυνση για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, την
κατάρτιση προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης ελεγκτών όλων των υπηρεσιών και
φορέων που εμπλέκονται στον έλεγχο της αγοράς και την πάταξη του παράνομου εμπορίου,
σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων και τους
κανόνες της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τη σύνταξη
Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγραμματισμού για την ΔΙ.Μ.Ε.Α., καθώς και της ετήσιας
έκθεσης πεπραγμένων.
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Επί του άρθρου 11
Στο άρθρο 11 προβλέπεται η διαδικασία ορισμού των προϊσταμένων των οργανικών
μονάδων της ΔΙ.Μ.Ε.Α..
Επί του άρθρου 12
Στο άρθρο 12 ορίζεται η στελέχωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α. η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί με
μετακίνηση υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και με απόσπαση ή
μετάταξη υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, μόνιμων ή ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, κατά παρέκκλιση των άρθρων 68 και 71 του ν. 3528/2007 και 1 έως 19
του ν. 4440/2016.
Στην παρ. 2 ορίζεται ότι η απόσπαση των υπαλλήλων της παρ. 1 είναι διετής και διενεργείται
με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου προέλευσης και του Υπουργείου
υποδοχής, αντίστοιχα, ενώ μετά το πέρας της διετίας, η απόσπαση των υπαλλήλων δύναται
να παραταθεί μία μόνο φορά για δύο (2) ακόμη έτη, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερόμενου και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α..
Στην παρ. 3 προβλέπεται η δυνατότητα απόσπασης δέκα (10) υπάλληλων ή προσωπικού των
σωμάτων ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ., δύο (2) στελεχών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και ενός (1) υπαλλήλου της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.). Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι τοποθετούνται στη
Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του
Παράνομου Εμπορίου.
Στην παρ. 4 ορίζεται ότι οι μετατάξεις προσωπικού στην ΔΙ.Μ.Ε.Α. διενεργούνται, έπειτα
από πρόσκληση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και ολοκληρώνονται με την έκδοση κοινής απόφασης των αρμόδιων για θέματα
προσωπικού οργάνων του Υπουργείου προέλευσης και του Υπουργείου υποδοχής
αντίστοιχα, και στην παρ. 5, ότι η κατανομή των θέσεων προσωπικού της ΔΙ.Μ.Ε.Α. ανά
εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και η τοποθέτηση των υπαλλήλων της,
διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019, με ελάχιστο αριθμό οργανικών
θέσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τις πενήντα (50). Τέλος στην παρ. 6
επισημαίνεται ότι οι μηνιαίες αποδοχές των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αποσπώνται στη
ΔΙ.Μ.Ε.Α., καταβάλλονται από τον φορέα από τον οποίο αποσπώνται.

Επί του άρθρου 13
Στο άρθρο 13 προβλέπεται ότι η ΔΙ.Μ.Ε.Α., στελεχώνεται από ελεγκτές οι οποίοι κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, ενεργούν ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι της παρ. 1 του
άρθρου 31 του ν. 4620/2019, χωρίς να αποκλείεται η εξέτασή τους ως μαρτύρων κατά τη
συζήτηση στο ακροατήριο. Οι αποσπασμένοι στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. υπάλληλοι πραγματοποιούν
ελέγχους μόνο κατά το μέρος που αφορά στην αρμοδιότητα των φορέων στους οποίους
αυτοί ανήκουν οργανικά, ενώ οι παραβάσεις που διαπιστώνουν, διαβιβάζονται στις
υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά, στις οποίες και ολοκληρώνεται η διαδικασία της
επιβολής των κυρώσεων των υποθέσεων.
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Επιπρόσθετα στην παρ. 4 προβλέπεται, για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, η
δυνατότητα συμμετοχής στα μικτά κλιμάκια και άλλων εκπρόσωπων των συνεργαζόμενων
υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 12, έπειτα από αίτημα προς τον
Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α. του Προϊσταμένου του φορέα από όπου προέρχονται, ενώ για την
ευελιξία των μικτών κλιμακίων και την άμεση συγκρότησή τους, είναι δυνατή, κατά τα
οριζόμενα στην παρ. 5, η συγκρότηση μικτών κλιμακίων με τη συμμετοχή ενός και μόνο
ελεγκτή/υπαλλήλου από κάθε ελεγκτική υπηρεσία. Οι συμμετέχοντες σε τέτοια κλιμάκια
βεβαιώνουν από κοινού τις παραβάσεις που εντοπίζονται και η επισπεύδουσα υπηρεσία
προβαίνει μετά από τη βεβαίωση των παραβάσεων, στην επιβολή των κυρώσεων και στις
προβλεπόμενες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών.
Στην παρ. 7 καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τους Ελεγκτές κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους.
Στην παρ. 8 προβλέπονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η
σύσταση Μητρώου Ελεγκτών, το οποίο θα απαρτίζεται από υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ μετά
από πρόσκληση ενδιαφέροντος, καθώς και η διαδικασία πιστοποίησης των ελεγκτών.

Επί του άρθρου 14
Με το άρθρο 14 δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και των υπαλλήλων των
συνεργαζομένων υπηρεσιών να εκπαιδεύονται, εκτός των ειδικών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων του ΕΚΔΔΑ, και σε σχολές, ιδρύματα, μονάδες ή κέντρα εκπαίδευσης του
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και διεθνών οργανισμών,
ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες της αποστολής του και της άσκησης των καθηκόντων
του.

Επί του άρθρου 15
Στο άρθρο 15 ρυθμίζεται η λειτουργία και η οικονομική διαχείριση της ΔΙ.Μ.Ε.Α..
Στις παρ. 1 ορίζονται η εικοσιτετράωρη λειτουργία της υπηρεσίας, η οποία κρίνεται
επιτακτική λόγω της φύσεως των ελέγχων που πραγματοποιούνται, αλλά και ο τρόπος
αποζημίωσης του προσωπικού της για τη νυχτερινή απασχόλησή του, καθώς και την
απασχόλησή του κατά τις αργίες, ο οποίος καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Στην παρ. 2 προβλέπεται ότι σε περίπτωση αδυναμίας διάθεσης οδηγών από το αρμόδιο
γραφείο κίνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που διαπιστώνεται με σχετικό
έγγραφο, και για λόγους ευελιξίας και διασφάλισης του απορρήτου του ελέγχου, επιτρέπεται
στους ελεγκτές της Υπηρεσίας να οδηγούν τα οχήματα της υπηρεσίας, καθώς και μισθωμένα
ή παραχωρημένα οχήματα από άλλους φορείς κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής
διάταξης, κατόπιν άδειας του Διοικητή της ΔΙ.ΜΕ.Α..

Επί του άρθρου 16
Με το άρθρο 16 τροποποιείται το άρθρο 13 του νόμου 4177/2013. Συγκεκριμένα
προβλέπεται η αναγραφή στα εκδιδόμενα τιμολόγια της ονομασίας του εμπορικού σήματος,
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που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Η προσθήκη στα παραστατικά
εμπορίας και διακίνησης των προϊόντων και των υπηρεσιών, της ονομασίας του εμπορικού
σήματος, θα διευκολύνει το έργο του ελεγκτικού μηχανισμού, ως προς τη διάκριση των
εμπορευμάτων, τα οποία αποτελούν προϊόντα απομίμησης και των οποίων τα παραστατικά
διακίνησής δεν περιλαμβάνουν την ονομασία σήματος της επιχείρησης.

Επί του άρθρου 17
Με το άρθρο 17 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4177/2013. Με την
προτεινόμενη διάταξη εντάσσονται η ΔΙ.Μ.Ε.Α. ως ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η δημοτική αστυνομία στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον
έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4177/2013 και των κατ΄ εξουσιοδότησή του
εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων.

Επί του άρθρου 18
Με το άρθρο 18 προτείνεται η τροποποίηση των παρ. 5 και 7 του άρθρου 11 του ν. 3377/2005
καθώς κρίνεται απαραίτητη η επιβολή κυρώσεων στους εμπόρους και διακινητές
απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, καθώς και ο καθορισμός της διαδικασίας
κατάσχεσης των εμπορευμάτων για τα οποία υφίστανται ενδείξεις για παραβίαση
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας εφόσον ο κύριος ή ο κάτοχος των εμπορευμάτων
αυτών φέρει αντιρρήσεις εγγράφως. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα στους
ελεγκτικούς μηχανισμούς που δεν ορίζονται ως αρχές επιβολής των προβλεπόμενων
κυρώσεων του ν. 4177/2013 (Δημοτική Αστυνομία, Ελληνική Αστυνομία κ.ά.), όπως
επιβάλλουν και αυτοί διοικητικά πρόστιμα, έτσι ώστε να μην περιορίζουν το εύρος του
ελέγχου τους σε περίπτωση παραβάσεων μόνο στο μέτρο της κατάσχεσης και καταστροφής.

Επί του άρθρου 19
Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 19 ορίζεται ότι υπηρεσίες που αναφέρονται στην περ.
ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 υποχρεούνται να συνδράμουν στο έργο της ΔΙ.Μ.Ε.Α., όταν
υποβάλλεται σχετικό αίτημα για τη διενέργεια ελέγχου από τον Διοικητή της, παρέχοντας
στοιχεία ή πληροφορίες και συμμετέχοντας σε μικτά κλιμάκια ελέγχων. Σε περίπτωση
αδικαιολόγητης άρνησης για παροχή στοιχείων ή πληροφοριών ή για συμμετοχή σε μικτά
κλιμάκια ελέγχων αυτό συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο ελέγχονται από τα
αρμόδια κατά περίπτωση πειθαρχικά όργανα.
Επίσης στην παρ. 2 ορίζεται ότι οι υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται οι υπάλληλοι που
αποσπώνται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. υποχρεούνται να συνδράμουν την αποστολή της ΔΙ.Μ.Ε.Α., αν
τους ζητηθεί, παρέχοντας στοιχεία ή πληροφορίες που σχετίζονται με το ελεγκτικό έργο
κατά περίπτωση/υπόθεση, συνδράμοντας στο έργο των μικτών κλιμακίων ελέγχων. Σε
περίπτωση μη χορήγησης των ζητούμενων στοιχείων ή πληροφοριών, χορήγησης
ανακριβών στοιχείων και γενικά παρακώλυσης του έργου της ΔΙ.Μ.Ε.Α. από τους
υπόχρεους, πέρα από τις προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες, θεμελιώνεται πειθαρχικό
παράπτωμα, για το οποίο ελέγχονται από τα αρμόδια κατά περίπτωση πειθαρχικά όργανα.

12

Επί των άρθρων 20-22
Στο άρθρο 20 προβλέπονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις, στο άρθρο 21 οι τελικές και
μεταβατικές διατάξεις, ενώ στο άρθρο 22 οι καταργούμενες διατάξεις του Κεφαλαίου Α.

Επί του άρθρου 23
Η πανδημία που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19 κατέστησε αναγκαία την
υιοθέτηση προσωρινής ρύθμισης σχετικά με τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων και
διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου από απόσταση για
περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η ρύθμιση αυτή ήταν επιτυχημένη επιτρέποντας την
ασφαλή διεξαγωγή συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων, ενώ αποκτήθηκε πολύτιμη
εμπειρία για τη διεξαγωγή συνεδριάσεων από απόσταση. Ενόψει της θετικής αυτής
εμπειρίας σκόπιμη είναι η θέσπιση ρυθμίσεων που να διευκολύνουν τη διεξαγωγή
συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων με ηλεκτρονικά μέσα, όχι μόνο για τη διάρκεια της
πανδημίας, αλλά μόνιμα, δεδομένου ότι η ηλεκτρονική διεξαγωγή συνεδριάσεων έχει
πολλαπλά πλεονεκτήματα, καθώς μειώνει το κόστος, αποτρέπει περιττές μετακινήσεις και
διευκολύνει τη συμμετοχή προσώπων με ειδικές ανάγκες.
Ήδη πρόσφατα νομοθετήματα (ν. 4072/2012 και ν. 4548/2018) προέβλεψαν τη δυνατότητα
συμμετοχής σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων από απόσταση, όμως προϋπόθεση για
αυτό ήταν η ύπαρξη σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό, ενώ σε σχέση με ανώνυμες
εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά δεν επιτρεπόταν η διεξαγωγή
συνεδρίασης αποκλειστικά από απόσταση.
Ενόψει της επιτυχούς πρόσφατης εμπειρίας προτείνεται να καταργηθεί η προϋπόθεση της
καταστατικής πρόβλεψης, ώστε να μπορεί η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του συλλογικού
οργάνου να προβλέπει τη διεξαγωγή αυτής εν όλω ή εν μέρει από απόσταση, με
ηλεκτρονικά μέσα. Ειδικά ως προς τη γενική συνέλευση των ανωνύμων εταιρειών
προβλέπεται μεν ότι για τη δυνατότητα συμμετοχής στη συνέλευση από απόσταση αρκεί
σχετική πρόβλεψη στην πρόσκληση, όμως για τη διεξαγωγή της συνέλευσης αποκλειστικά
με ηλεκτρονικά μέσα απαιτείται είτε καταστατική πρόβλεψη, είτε σπουδαίος λόγος. Είναι
φανερό ότι η ύπαρξη επιδημίας ή πανδημίας συνιστά τέτοιο σπουδαίο λόγο. Τέλος,
προτείνεται η εισαγωγή ατομικού δικαιώματος μετόχου να διεξαχθεί ως προς αυτόν η
συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος. Αντίστοιχη ρύθμιση
υπάρχει ήδη ως προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Επί του άρθρου 24
Με την παρ. 1 του παρόντος θεσπίζεται η δυνατότητα η ΙΚΕ να συστήνεται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, είτε
επειδή το επιβάλλει ειδική διάταξη νόμου είτε επειδή εισφέρονται στην εταιρεία
περιουσιακά στοιχεία, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο συμβολαιογραφικός
τύπος είτε επειδή επιλέγεται από τα μέρη. Η νέα διάταξη αποσκοπεί στην περαιτέρω μείωση
του χρόνου και του κόστους σύστασης των ΙΚΕ, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την ευελιξία

13

και τον απλοποιημένο τρόπο λειτουργίας τους. Η ηλεκτρονική σύσταση πραγματοποιείται
είτε με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού που φέρει μόνο το ελάχιστο υποχρεωτικό
περιεχόμενο είτε μα τη χρήση του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο, όπου
οι ιδρυτές δύνανται να ρυθμίσουν περισσότερα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της
επιχείρησής τους.
Με την τροποποίηση της υποπερ. αα΄ του άρθρου 2 του ν. 4441/2016 αφαιρείται η
αρμοδιότητα σύστασης ΙΚΕ από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, οι οποίες
έχουν οριστεί ως «Υπηρεσίες μιας Στάσης» για τη σύσταση εταιρειών, δεδομένο ότι οι ΙΚΕ,
όταν δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, συστήνονται αποκλειστικά μέσω της
Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ).
Περαιτέρω, στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4441/2016 προστίθεται
στις δυνατότητες σύστασης εταιρείας μέσω e-ΥΜΣ και η χρήση του πρότυπου καταστατικού
με πρόσθετο περιεχόμενο, υπό τους περιορισμούς, τους όρους και τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 9α του ν. 4441/2016.
Με την προσθήκη του άρθρου 9α στον ν. 4441/2016 δίδεται αποκλειστικά στην ΙΚΕ η
δυνατότητα ηλεκτρονικής σύστασης και με τη χρήση πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο
περιεχόμενο. Η εναλλακτική επιλογή του εμπλουτισμένου καταστατικού αντικαθιστά τη
δυνατότητα να συστήνονται οι ΙΚΕ με ιδιωτικό έγγραφο, καθώς, με εξαίρεση των
περιπτώσεων που απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, η σύσταση των ΙΚΕ
πραγματοποιείται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
Το πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο αφορά σε συνδυασμό του περιεχομένου
του πρότυπου καταστατικού με την ταυτόχρονη δυνατότητα προσθήκης επιπλέον άρθρων,
υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούν ή δεν αναιρούν τα στοιχεία του ελάχιστα
υποχρεωτικού περιεχομένου και δεν παραβιάζουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

Επί του άρθρου 25
Η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί στην νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που άπτονται
της εύρυθμης λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ), καθώς και της αποτελεσματικής διαχείρισης του
Συστήματος από τους χρήστες αυτού.
Για τον λόγο αυτόν ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στον ειδικότερο προσδιορισμό της
ηλεκτρονικής οργάνωσης και διαχείρισης του υπαίθριου εμπορίου (όπως η αδειοδότηση
των πωλητών). Επίσης, ρυθμίζεται η καταχώριση στο Σύστημα του συνόλου των υπαίθριων
αγορών των διατάξεων του ν. 4497/2017, ήτοι των λαϊκών αγορών, των αγορών
καταναλωτών, καθώς και των βραχυχρόνιων αγορών, από τους αρμόδιους φορείς
λειτουργίας αυτών.
Προβλέπεται συνυπογραφή της κοινής υπουργικής αποφάσεως της παρ. 5 του άρθρου, η
οποία θα αφορά στην ειδικότερη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και οργάνωσης του
Συστήματος, και από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, λόγω καθ’ ύλην αρμοδιότητάς
του επί της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της οργάνωσης του ψηφιακού κράτους.
Επίσης, με δεδομένα ότι, η υπάρχουσα πλατφόρμα του ΟΠΣΠΑ δεν υποστηρίζει το σύνολο
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των Περιφερειών/Δήμων της Χώρας, ότι λειτουργεί πάνω από μια δεκαετία με
απαρχαιωμένη τεχνολογία και ότι υπάρχει μεγάλο πλήθος ανενεργών εγγεγραμμένων
χρηστών, κρίνεται σκόπιμο να γίνει εκ νέου η εγγραφή χρηστών στη νέα αναβαθμισμένη
πλατφόρμα ΟΠΣΠΑ.
Τέλος, μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής αποφάσεως της παρ. 5 προβλέπεται η
εγγραφή των Δήμων και των Περιφερειών ως χρηστών του Συστήματος, καθώς και η
καταχώριση στοιχείων ως προπαρασκευαστικών ενεργειών με σκοπό την προώθηση και
επιτάχυνση της λειτουργίας του Συστήματος.

Επί του άρθρου 26
Για τη διενέργεια των διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου των επενδύσεων που
υπάγονται στους αναπτυξιακούς νόμους έχει εκδοθεί, κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του
άρθρου 80 του ν. 4399/2016, η υπ΄ αρ. 26226/13.3.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται
αποζημιώσεις στους συμμετέχοντες των διαδικασιών αυτών, που προέρχονται κυρίως από
τα Μητρώα Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξιολογητών (ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ) και αφορούν
δημοσίους υπαλλήλους αλλά και ιδιώτες.
Επισημαίνεται ότι η δαπάνη για την κάλυψη των αποζημιώσεων αυτών προβλέπεται στον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και μάλιστα για τον σκοπό αυτόν καταβάλλεται
συγκεκριμένο ποσό παραβόλου από τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων.
Λαμβανομένου υπόψη ότι η κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των
αποζημιώσεων έχει εκδοθεί από τις αρχές του έτους 2017 και ήδη από το έτος αυτό
πραγματοποιούνται αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων για την υπαγωγή τους στα
καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016, καθώς και έλεγχοι επενδύσεων
που είχαν υπαχθεί στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους (ν. 3299/2004 και ν.
3908/2011), ενώ για το μεγαλύτερο μέρος των αξιολογήσεων και ελέγχων που έχουν
διενεργηθεί και διενεργούνται τόσο από δημόσιους υπαλλήλους όσο και από ιδιώτες μέλη
των ΕΜΠΑ και ΕΜΠΕ δεν έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις,
με αποτέλεσμα να φέρουν σε δυσχερή θέση τους συμμετέχοντες στις διαδικασίες
αξιολόγησης και ελέγχου των επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων, προτείνονται οι εν
λόγω ρυθμίσεις με αναδρομικότητα, προκειμένου να επιλυθούν προβληματισμοί που
συνδέονται με το άρθρο 21 του ν. 4172/2013.

Επί του άρθρου 27
Με τη διάταξη της παρ. 1 περιγράφεται αναλυτικότερα το πεδίο εφαρμογής της διάταξης
της περ. η΄ της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4497/2017, ώστε να λυθούν ερμηνευτικά
προβλήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με τους φορείς που υπάγονται στην εν λόγω
ρύθμιση.
Με την παρ. 2 τροποποιείται το άρθρο 77 του ν. 4497/2017 και συγκεκριμένα στην παρ. 8
γίνεται αφενός μεν μια νομοτεχνική αλλαγή καθότι εκ παραδρομής είχε τεθεί ο αριθμός 6
αντί του ορθού 7 που αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του ιδίου νόμου και αφετέρου
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δίνεται η δυνατότητα στα Επιμελητήρια να αιτούνται τροποποίηση του προϋπολογισμού
τους για αύξηση εσόδων που προέρχονται από χορηγίες από τρίτους με την προσθήκη περ.
ε΄ στην ως άνω παράγραφο. Περαιτέρω, τροποποιείται η παρ. 9, διότι, ως ισχύει, δεν
προβλέπει προθεσμία υποβολής των λοιπών οικονομικών καταστάσεων για τελική έγκριση
από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με την προτεινόμενη
τροποποίηση θεσπίζεται η υποχρέωση των Επιμελητηρίων να υποβάλλουν τις οικονομικές
καταστάσεις για έγκριση εντός ρητής προθεσμίας άλλως θα υπόκεινται σε κυρώσεις. Τέλος,
στην παρ. 10, προβλέπεται ότι τα υποβαλλόμενα προς έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων δικαιολογητικά, υπογράφονται από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον
οικονομικό επόπτη και τον προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών, οι οποίοι φέρουν και
την ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους.
Με τη ρύθμιση της παρ. 3, προστίθεται εδάφιο στην παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4497/2017,
δυνάμει του οποίου αρμόδια αρχή για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων για τα
Επιμελητήρια είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, όπως αυτό
αναφέρεται ήδη στην αιτιολογική έκθεση του ισχύοντος άρθρου, προς αποσαφήνιση και για
να υπάρχει ταύτιση των διατάξεων του νόμου με την αιτιολογική του έκθεση.

Επί του άρθρου 28
Με δεδομένο ότι ορισμένα Επιμελητήρια δεν έχουν έως σήμερα υποβάλει οικονομικές
καταστάσεις προηγούμενων χρήσεων, με την παρούσα διάταξη τίθεται συγκεκριμένη
προθεσμία για την υποβολής τους.

Επί του άρθρου 29
Για τη νόμιμη λειτουργία βιομηχανικών μονάδων παραγωγής ισοτόπων – ραδιοφαρμάκων
εφαρμόζεται τόσο το ειδικό πλαίσιο αδειοδότησης δυνάμει των κανονισμών
ακτινοπροστασίας για τις πρακτικές ιοντιζουσών ακτινοβολιών, όσο και το γενικό πλαίσιο
αδειοδότησης που διέπει τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και
συγκεκριμένα των δραστηριοτήτων παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα
με την υπ’ αρ. 45872/2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1103) απλοποιήθηκε το
κανονιστικό πλαίσιο ελέγχου για τις πρακτικές ιοντιζουσών ακτινοβολιών και
αντικαταστάθηκε ο κανονισμός ακτινοπροστασίας της υπ’ αρ. 1014 (ΦΟΡ) 94/2001 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 216). Η προτεινόμενη διάταξη σκοπό έχει αφενός την άρση των
διοικητικών ασαφειών και αφετέρου την απλοποίηση της σχετικής διαδικασίας για την
προσέλκυση επενδύσεων.

Επί του άρθρου 30
Λαμβάνοντας υπόψη: (α) τον σκοπό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως ΝΠΔΔ, όπως
αυτός περιγράφεται στο άρθρο 4 του π.δ. 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποιήσεως των
περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων», (β) ότι το ΤΕΕ διεξάγει επί
δεκαετίες τη διαδικασία απονομής άδειας άσκησης επαγγέλματος για τους μηχανικούς που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, κατόπιν διαδικασίας εξετάσεων που το ίδιο οργανώνει
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και πραγματοποιεί, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του πως άνω προεδρικού
διατάγματος, (γ) την ενεργή συμμετοχή του ΤΕΕ στις διαδικασίες εξέτασης και έκδοσης
Πιστοποιητικού επιτυχούς εξέτασης για τους υποψήφιους Ενεργειακούς Επιθεωρητές
κτιρίων (π.δ. 100/2010) και τους Ελεγκτές Δόμησης (ν. 4030/2011), για το διάστημα που οι
εν λόγω διαδικασίες πραγματοποιούνταν σύμφωνα με το τότε ισχύον για αυτές νομοθετικό
πλαίσιο, (δ) το περιεχόμενο της διαδικασίας «Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδος», όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 27.11/14.12.1926 και
ρυθμίζεται από το π.δ. 44/2013, η ολοκλήρωση της οποίας προϋποθέτει να υποβληθεί το
ΤΕΕ σε διαδικασία αξιολόγησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), (ε) την παρ. 2
του άρθρου 4 της υπ’ αρ. οικ. 188343/30.12.2016 «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και
πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο
Ενεργειακών Ελέγχων» υπουργικής απόφασης (Β’ 4508), σύμφωνα με το οποίο φυσικά
πρόσωπα που υποβάλλονται σε κατάλληλες εξετάσεις από το ΤΕΕ λαμβάνουν βαθμολογία
ισότιμη με φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποίηση έναντι επώνυμων σχημάτων
πιστοποίησης «Ενεργειακών Ελεγκτών», το ΤΕΕ έχει αναπτύξει δραστηριότητα
πιστοποίησης προσώπων πολύ πριν από τη θεσμοθέτηση της διαπίστευσης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως αυτή περιγράφεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 765/2008 και, ως εκ τούτου,
δεν ήταν αντικειμενικώς δυνατό να περιγράφονται αυτές μεταξύ των καταστατικών του
σκοπών ως ΝΠΔΔ με τη σύγχρονη επίσημη ορολογία.
Η απαίτηση πιστοποιημένης επαγγελματικής επάρκειας για όλους εκείνους που
συμμετέχουν στην παραγωγή τεχνικού και βιομηχανικού έργου δημιουργεί την
αναγκαιότητα για προώθηση και προετοιμασία των απαιτούμενων δομών και μηχανισμών
πιστοποίησης προσώπων που ασκούν τεχνικά επαγγέλματα στην Ελλάδα, ώστε το τεχνικό
δυναμικό της χώρας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και υποχρεώσεις που δημιουργούν οι
υφιστάμενες πολιτικές, κάτι το οποίο εντάσσεται στον ρόλο του ΤΕΕ.

Επί του άρθρου 31
Με το Κεφάλαιο Ι του ν. 4442/2016, θεσμοθετήθηκαν διατάξεις απλοποίησης της
διαδικασίας αδειοδότησης για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία των Κέντρων
Αποθήκευσης και Διανομής. Με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 163 του ν. 4512/2018
δόθηκε προθεσμία δύο ετών για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, προκειμένου να
προσαρμοστούν στις προβλεπόμενες από το νέο πλαίσιο νομοθετικές ρυθμίσεις και να
τηρήσουν τις νέες διαδικασίες.
Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα αρκετά Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής δεν έχουν ενταχθεί
στο αδειοδοτικό πλαίσιο του ν. 4302/2014 (Α΄ 225) λόγω θεμάτων χωροθέτησής τους,
κρίνεται σκόπιμο να επεκταθεί η δυνατότητα προσαρμογής τους στο αδειοδοτικό πλαίσιο.
Με τη δεύτερη παράγραφο και τη συμπλήρωση της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4302/2014,
επεκτείνεται η δυνατότητα διατήρησης της χρήσης αποθηκών που ασκείται σε νόμιμα
υφιστάμενα κτίρια και στην περιοχή (Α) του π.δ. 5/13.12.1979, καθώς τόσο η ως άνω περιοχή
όσο και η περιοχή των Ζ.Ο.Ε. που έχει χαρακτηριστεί ως γεωργική γη, έχουν σχεδόν αυτούσιο
χαρακτήρα, καθώς χαρακτηρίζονται ως αγροτικές – γεωργικές περιοχές, με παρόμοιες
επιτρεπόμενες χρήσεις. Ως εκ τούτου, με τη ρύθμιση αυτή δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της
περιοχής (Α) του π.δ. 5/13.12.1979, ενώ δίνεται λύση στο πρόβλημα της αδειοδότησης των
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υφιστάμενων σε αυτήν Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, η οποία σε κάθε περίπτωση
παρέχεται με αυστηρές προϋποθέσεις, μία εκ των οποίων είναι η συνεχής, τουλάχιστον, για
μία πενταετία, λειτουργία στα κτίρια αυτά, δραστηριοτήτων αποθήκευσης, προκειμένου να
αποφευχθεί η ίδρυση νέων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, δεν προβλέπεται κτιριακή επέκταση,
ενώ απαγορεύεται η άσκηση μεταποίησης. Σε όλες τις περιπτώσεις ελέγχεται η συμμόρφωση
των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος,
ενώ λαμβάνεται μέριμνα και για την κυκλοφοριακή φόρτιση της περιοχής.

Επί του άρθρου 32
Με το άρθρο 19 του ν. 4038/2012 προβλέφθηκε η απόσχιση των κλάδων πιστοποίησης και
εργαστηρίων της πρώην ΕΛΟΤ Α.Ε. και η εισφορά τους στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Στη συνέχεια, η
ΕΛΟΤ ΑΕ, βάσει του άρθρου 6 του ν. 4109/2013, εντάχθηκε ως ανεξάρτητη λειτουργική
μονάδα στο ιδρυθέν με τον ως άνω νόμο «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας», εφεξής
ΕΣΥΠ.
Για την υλοποίηση της απόσχισης, η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ έπρεπε να προβεί σε αύξηση του μετοχικού
της κεφαλαίου κατά ποσό ίσο με την καθαρή αξία του παραπάνω κλάδου, με έκδοση
ισόποσης αξίας νέων μετοχών, οι οποίες θα δίνονταν στην ΕΛΟΤ ΑΕ, η οποία θα γινόταν
μέτοχος της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ.
Μετά από την ένταξη της ΕΛΟΤ ΑΕ στο ΕΣΥΠ ορίσθηκε ότι δικαιούχος των νέων αυτών
μετοχών θα είναι το Ελληνικό Δημόσιο, έναντι απόσβεσης οφειλών της ΕΛΟΤ ΑΕ προς αυτό,
ύψους ίσου με την λογιστική τους αξία.
Η αποτίμηση του αποσχισθέντος κλάδου και η αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ ολοκληρώθηκε, τις δε μετοχές έλαβε το Ελληνικό Δημόσιο.
Ενώ, όμως, ήδη από το 2012, η ΕΛΟΤ ΑΕ έχει αποξενωθεί πλήρως από τον προαναφερθέντα
κλάδο και απ΄ όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
της απόσβεσης των οφειλών της.
Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι ο προσδιορισμός της λογιστικής αξίας των μετοχών
είναι έργο δυσχερές, διότι η λογιστική αξία μεταβάλλεται και διαφοροποιείται στη βάση
πολλών παραγόντων, κυρίως όμως από τη χρονική στιγμή κατά την οποία διενεργείται,
αφού αποσυνδέεται από την αξία του εισφερθέντος κλάδου και εξαρτάται από την
οικονομική κατάσταση της ίδιας της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, στην οποία ανήκουν οι μετοχές αυτές.
Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατάσταση αυτή με τρόπο άμεσο, με την προτεινόμενη
διάταξη, η λογιστική αξία των μετοχών αντικαθίσταται από την (αποτιμηθείσα) καθαρή αξία
του εισφερθέντος κλάδου, η οποία αποτελεί μέγεθος συγκεκριμένο, αναμφισβήτητο,
εγκριθέν και από τις δύο εταιρείες, αναγόμενο στον πραγματικό χρόνο (στον χρόνο της
απόσχισης). Η απόσβεση οφειλών του ΕΣΥΠ προς το Δημόσιο ορίζεται έτσι ότι θ΄ ανέλθει
στο ποσό στο οποίο αποτιμήθηκε η καθαρή αξία του αποσχισθέντος κλάδου.
Για να μην υπάρξει στο μέλλον οποιαδήποτε νέα ασάφεια ή αμφισβήτηση, ορίζεται ρητά ότι
η συγκεκριμένη απόσβεση αφορά σε οιεσδήποτε οφειλές του ΕΣΥΠ προς το Ελληνικό
Δημόσιο, υφιστάμενες ή μελλοντικές, απ΄ οποιαδήποτε αιτία.
Ως προς τη δεύτερο παράγραφο, με τον ν. 4468/2017, η αυτοτελής λειτουργική μονάδα
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«Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΑΕ» αποσπάσθηκε από το ΕΣΥΠ και εντάχθηκε στο συσταθέν
νομικό πρόσωπο «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» (εφεξής ΕΣΥΔ).
Πέραν όμως των ανωτέρω και των λοιπών προβλέψεων του νόμου για τη διαδοχή σε
έννομες σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις, δεν υπήρξε πρόβλεψη ειδικά για τις
λογιστικές εγγραφές που είχαν λάβει χώρα εντός του ΕΣΥΠ (ήτοι, μέχρι την απόσπαση της
αντίστοιχης αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας και την ένταξή της στο ΕΣΥΔ), οι οποίες
αφορούσαν στις εντός του ΕΣΥΠ δοσοληψίες μεταξύ των τριών λειτουργικών του μονάδων
και μεταξύ αυτών και της κεντρικής του υπηρεσίας. Οι εγγραφές αυτές, ειδικότερα,
καταγράφονται στο από 31.10.2017 ισοζύγιο απόσχισης και ανέρχονται στο συνολικό
υπόλοιπο των 1.859.110,70 ευρώ, εμφανιζόμενο ως πιστωτικό (απαίτηση) για το ΕΣΥΔ και
αντίστοιχα χρεωστικό (υποχρέωση) για το ΕΣΥΠ.
Αποτέλεσμα των προαναφερομένων είναι αφενός να διαιωνίζεται η σχετική εκκρεμότητα
και, αφετέρου, τα λογιστικά βιβλία και οι οικονομικές καταστάσεις των δύο αυτών νομικών
προσώπων (τα οποία ανήκουν αμφότερα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και εποπτεύονται
μάλιστα από τον ίδιο Υπουργό) να μην μπορούν να απεικονίσουν την αληθινή οικονομική
τους κατάσταση, αφού συμπεριλαμβάνουν και εγγραφές που εμφανίζουν απαιτήσεις και
υποχρεώσεις, στην πραγματικότητα, μη υπαρκτές, αφού δεν αντιστοιχούνται με
συναλλαγές μεταξύ διαφορετικών νομικών προσώπων.
Με την προτεινόμενη διάταξη το ζήτημα αυτό επιλύεται οριστικά, με τη ρητή πρόβλεψη για
διαγραφή του συνόλου των εν λόγω εγγραφών από τα λογιστικά βιβλία τόσο του ΕΣΥΠ όσο
και του ΕΣΥΔ.
Με την παρ. 3 που τροποποιεί το άρθρο 19 του ν. 4038/2012, ο ΕΛΟΤ, ως αυτοτελής
λειτουργική μονάδα τυποποίησης του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ)
ανακτά τη δυνατότητα καθιέρωσης σημάτων πιστοποίησης και υποβολής σχετικής αίτησης
κατάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2007/1001 «για το σήμα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης» και του ν. 4679/2020 «Εμπορικά σήματα - ενσωμάτωση της Οδηγίας
(ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών περί σημάτων και
της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
και άλλες διατάξεις», άνευ όμως αρμοδιότητας πιστοποίησης.
Η αρχική ρύθμιση του ν. 4038/2012, η οποία πλέον αντικαθίσταται, αποσκοπούσε στο να
γίνει απόλυτος διαχωρισµός της τυποποίησης από την πιστοποίηση, τόσο για
συστηματικούς όσο και για λειτουργικούς λόγους. Αποσκοπούσε δηλαδή να καταστεί ο
ΕΛΟΤ αποκλειστικά και µόνο οργανισμός τυποποίησης και οι αρμοδιότητές του που
αφορούν την πιστοποίηση να µεταφερθούν στην ΕΒΕΤΑΜ, ώστε η τελευταία να καταστεί
αποκλειστικά οργανισµός πιστοποίησης. Αυτό έχει ήδη επιτευχθεί και δεν διαταράσσεται.
Όμως ο αποκλεισμός του ΕΛΟΤ από τη δυνατότητα καθιέρωσης και κατάθεσης σημάτων
πιστοποίησης και κατοχύρωσής τους με βάση τις νέες διατάξεις που έχουν υιοθετηθεί σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν κρίνεται πλέον αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη του εν λόγω
διαχωρισμού. Τουναντίον, χωρίς να διαταράσσεται η ρύθμιση διαχωρισμού τυποποίησηςπιστοποίησης, η ανάκτηση του δικαιώματος καθιέρωσης σημάτων πιστοποίησης από τον
ΕΛΟΤ παρέχει στον οργανισμό μια αρμοδιότητα άμεσα συνυφασμένη με την τυποποίηση,
που έχουν πλέον αποκτήσει όλοι οι οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως ορίζει
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η παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4679/2020), με αποτέλεσμα να υφίσταται μια δυνατότητα
επίτευξης πρόσθετων εσόδων, αλλά και να δημιουργείται ένα χρήσιμο εργαλείο χάραξης
πολιτικών ποιότητας.

Επί του άρθρου 33
Με την διάταξη της παρ. 1 παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2021 η προθεσμία ολοκλήρωσης
της τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις
προβλέψεις του άρθρου 22 του ν. 3982/2011, προκειμένου οι δραστηριότητες αυτές να
καταστούν συμβατές με τις διατάξεις του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) και τις κανονιστικές πράξεις
που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού. Η ρύθμιση εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο για
αναγέννηση των ελληνικών ναυπηγείων και του ευρύτερου κλάδου της ναυπηγοεπισκευής
και έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένης της σοβαρής οικονομικής κρίσης των προηγούμενων
ετών που απείλησε τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και επιδείνωσε το πρόβλημα της
ανεργίας.
Σε κάθε περίπτωση κατά το στάδιο της τεχνικής ανασυγκρότησης της σχετικής
εγκατάστασης, εξασφαλίζεται ότι από τη συνέχιση της λειτουργίας της εγκατάστασης δεν
προκύπτει άμεσος κίνδυνος για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των
εργαζομένων, των περιοίκων, των εγκαταστάσεων, καθώς και για την ασφάλεια των
καταναλωτών.
Με την παρ. 2 επιδιώκεται η αντιμετώπιση των αρνητικών οικονομικών συνεπειών που
συνεπάγεται η εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-2019, με την παροχή
διευκόλυνσης ως προς την παράταση προθεσμιών που έχουν τεθεί στις επιχειρήσεις του
μεταποιητικού κλάδου και της εφοδιαστικής αλυσίδας προς τεχνική ανασυγκρότηση ή προς
μεταφορά, των εν γένει προθεσμιών που έχουν τυχόν τεθεί προς υλοποίηση των
προβλέψεων των ν. 3982/2011 και 4302/2014, καθώς και των προθεσμιών που τίθενται για
ανάπτυξη και ολοκλήρωση υποδομών εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων, καθώς και του
συνόλου των ΟΥΜΕΔ. Η διάταξη εφαρμόζεται είτε για τις προθεσμίες που τίθενται εκ του
νόμου, είτε για τις προθεσμίες που έχουν τεθεί με διοικητική πράξη της Διοίκησης.
Με την παρ. 3 δίνεται παράταση για τις περιπτώσεις Οργανωμένων Υποδοχέων
Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, που εγκρίθηκαν βάσει της παρ. 1 του
άρθρου 5 του ν. 2545/1997, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί η διαπιστωτική απόφαση
ανάκλησης, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα απαιτούμενα έργα υποδομής, τα οποία
βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης.
Με την παρ. 4 αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις επέκτασης των μεταποιητικών
δραστηριοτήτων κατά το μεταβατικό στάδιο μετά την έκδοση της απόφασης της
παραγράφου 9β του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 και την επανακατάταξη των
μεταποιητικών δραστηριοτήτων στις κατηγορίες του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.4014/2011.
Με την τελευταία παράγραφο τροποποιείται ο ν. 4178/2013 και παρατείνεται για δύο
επιπλέον έτη η δυνατότητα εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης σε κτίρια ή
εγκαταστάσεις µε νοµίµως υφιστάμενες χρήσεις, καθώς και σε χρήσεις οι οποίες
λειτουργούν µε οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.
2831/2000.
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Η ρύθμιση έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα δεδομένης της σοβαρής οικονομικής κρίσης των
προηγούμενων ετών που απείλησε την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και επιδείνωσε το
πρόβλημα της ανεργίας. Εξάλλου, η παρουσία της βιομηχανίας, που τηρεί και σέβεται τους
περιβαλλοντικούς όρους, μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά στον αστικό ιστό, χωρίς να
συνεπάγεται υποχρεωτικά «υποβάθμιση του περιβάλλοντος».
Όλες οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εντάσσονται στο γενικότερο σχέδιο της
Κυβέρνησης για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση
της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, δεδομένης και της
τρέχουσας περιόδου εξαιρετικών συνθηκών λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού με σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Επί του άρθρου 34
Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3982/2011 εξεδόθησαν έξι προεδρικά
διατάγματα που καθόρισαν ειδικότητες και βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων για τις
επαγγελματικές δραστηριότητες της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας
εγκαταστάσεων και ρύθμισαν τις προϋποθέσεις άσκησής τους από φυσικά πρόσωπα.
Ειδικότερα, επαναρυθμίστηκαν οι κατηγορίες άσκησης των επαγγελματικών
δραστηριοτήτων καθώς και οι προϋποθέσεις άσκησης αυτών, σε: 1) υδραυλικές
εγκαταστάσεις (π.δ. 112/2012), 2) χειρισμό μηχανημάτων έργου (π.δ. 113/2012), 3)
εγκαταστάσεις υγρών και αερίων καυσίμων (π.δ. 114/2012), 4) βιομηχανικές εγκαταστάσεις
και ηλεκτροσυγκολλήσεις – οξυγονοκολλήσεις (π.δ. 115/2012), 5) ψυκτικές εγκαταστάσεις
(π.δ. 1/2013) και 6) ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (π.δ. 108/2013).
Με τα ειδικότερα άρθρα 8 του π.δ. 112/2012, 9 του π.δ. 113/2012, 8 του π.δ. 114/2012, 7
του π.δ. 115/2012, 8 του π.δ. 1/2013 και 13 του π.δ. 108/2013 εισήχθη οριζόντιο σύστημα
συνεχούς τήρησης, κάθε οχτώ χρόνια συγκεκριμένων απαιτήσεων για τις δραστηριότητες
που ασκούνται από κατόχους αδειών. Οι απαιτήσεις επιβάλλονται από υπέρτερο λόγο
δημοσίου συμφέροντος και αποσκοπούν στην εξασφάλιση ότι ο επαγγελματίας ασκεί για το
ελάχιστο απαιτούμενο όριο την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα.
Πιο συγκεκριμένα οι ασκούντες τις επαγγελματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται
στα αναφερθέντα προεδρικά διατάγματα, υποχρεούνται κάθε οκταετία (α) στην παροχή
στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή (β)
στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο
κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60% του μέσου ετήσιου
ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος ή (γ) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής
εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των
περ. (α) και (β) περί οκταετίας.
Μετά από περίπου οχτώ χρόνια εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου έχουν ήδη εκδοθεί
άδειες που πλέον είναι αναγκαίο να υπαχθούν στην ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία.
Ωστόσο στην πρώτη οκταετία αναφοράς, όπως επιβεβαιώνεται από τις περισσότερες
ομοσπονδίες και τα σωματεία των επαγγελματιών, η ελληνική οικονομική κρίση προκάλεσε
δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και οικονομική ύφεση, με συνέπεια να πληγούν εκτός
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άλλων και οι τεχνικές επαγγελματικές δραστηριότητες. Ας σημειωθεί ότι η «οικοδομή» ως
κλάδος, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στην απασχόληση τεχνικών επαγγελματιών και
μηχανικών κυριολεκτικά κατέρρευσε. Στην κατάρρευση αυτή της οικοδομής οφείλεται και
ένα σημαντικό ποσοστό της μεγάλης αύξησης της ανεργίας και της υποαπασχόλησης. Έτι
περαιτέρω, η επιβράδυνση της οικονομίας και το ασταθές οικονομικό περιβάλλον της δεν
ευνόησαν την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στη βιομηχανία που αποτελεί επίσης πεδίο
απασχόλησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Η ανεργία και η υποαπασχόληση θα έχουν ως αποτέλεσμα την ανάκληση αδειών
επαγγελματιών εάν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
Με την προτεινόμενη οριζόντια τροποποίηση στα ποσοτικά στοιχεία, ήτοι: παροχή
στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο αντί τριών ετών εντός της
οκταετίας για τους μισθωτούς ή υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που
τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40%
αντί 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος για τους ελεύθερους
επαγγελματίες, αντιμετωπίζονται οι συνέπειες χωρίς να θίγεται ο ουσιώδης σκοπός της
διάταξης, δηλαδή η εξασφάλιση ότι ο επαγγελματίας ασκεί για το ελάχιστο απαιτούμενο
όριο την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα.
Με την παρ. 6 συμπληρώνεται ο κατάλογος των απαιτούμενων τίτλων σπουδών για την
πρόσβαση ενός προσώπου στις επαγγελματικές δραστηριότητες του τεχνικού μηχανικού
εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα προστίθεται το δίπλωμα ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού
Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου C.N.C., το οποίο εκ παραδρομής είχε παραληφθεί,
καθώς στο ίδιο προεδρικό διάταγμα δίνεται πρόσβαση στις ως άνω επαγγελματικές
δραστηριότητες σε απόφοιτους κατώτερων βαθμίδων.
Με την παρ. 8 απλοποιείται η διαδικασία για την αναγγελία ή την απόκτηση της άδειας του
χειριστή μηχανήματος έργου, με την επέκταση του απαιτούμενου δικαιολογητικού για την
απόδειξη της αρτιμέλειας, της ορθής όρασης και ακοής του ενδιαφερόμενου, ώστε να
καταλαμβάνει τα πιστοποιητικά από κάθε υγειονομική υπηρεσία του δημοσίου και όχι μόνο
από τα δημόσια νοσοκομεία.

Επί του άρθρου 35
Με την παρούσα διάταξη επιτυγχάνεται η καταγραφή σε κεντρικό επίπεδο του συνόλου των
υφιστάμενων λειτουργούντων, καταχωρημένων και μη ανελκυστήρων, μέσω ενός
σύγχρονου τεχνολογικά, ηλεκτρονικού, ενιαίου μητρώου που θα περιλαμβάνει πεδία
καταχώρησης σχετιζόμενα τόσο με θέματα που αφορούν στην εγκατάσταση των
ανελκυστήρων, όσο και με θέματα παροχής υπηρεσιών συντήρησης μέσω αδειοδοτημένων
συνεργείων.
Η ως άνω καταγραφή και η συνεπακόλουθη άντληση της πληροφορίας για τον συνολικό
αριθμό εγκατεστημένων ανελκυστήρων στα κτίρια της επικράτειας θα συντελέσει
αποφασιστικά στη διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου στον εν λόγω τομέα θεσμικών
ρυθμίσεων αναφορικά με τους ανελκυστήρες.
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Επιπλέον, διαχωρίζεται πλήρως η ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή για την
καταχώρηση του ανελκυστήρα με βάση τις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/OIK.
28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2604) από την υποχρεωτική και
επιβεβλημένη για λόγους δημοσίου συμφέροντος συντήρηση του ανελκυστήρα εκ μέρους
του προβλεπόμενου από το νόμο αδειοδοτημένου τεχνικού προσωπικού.

Επί του άρθρου 36
Η προτεινόμενη διάταξη στοχεύει στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της στρατηγικής
έξυπνης εξειδίκευσης σε εθνικό επίπεδο, στο σκέλος που αφορά τις επιχειρήσεις και
ενεργοποιεί σχετικές αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) είναι μια ολοκληρωμένη ατζέντα
οικονομικού μετασχηματισμού που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής Πολιτικής
Συνοχής, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Από την εμπειρία εφαρμογής των
στρατηγικών RIS3 κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε
εθνικό επίπεδο προέκυψε ότι η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, το βασικό
εργαλείο για τον καθορισμό και την εξειδίκευση προτεραιοτήτων τους, εφαρμόστηκε μόνο
για τον Θεματικό Στόχο 1 (έρευνα - καινοτομία) και όχι για τους Θεματικούς Στόχους 2
(αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών) και 3 (ενίσχυση
ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ).
Για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 (νέο ΕΣΠΑ) έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, η διεύρυνση των στρατηγικών RIS3 από τα κράτη-μέλη, πέραν της έρευνας και
καινοτομίας, προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας, την ανταγωνιστικότητα
των ΜΜΕ και τις σχετικές δεξιότητες, καθώς και η ενίσχυση της διακυβέρνησης της
στρατηγικής. Επιπλέον, οι ανά χώρα συστάσεις του 2019 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου αναφέρουν για την Ελλάδα ότι αναθεωρημένες στρατηγικές RIS3 είναι αναγκαίες,
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες του συστήματος έρευνας και καινοτομίας
και να τονώσουν τις επενδύσεις με προσανατολισμό στην αγορά. Η διεύρυνση αυτή στο
σκέλος της χάραξης εθνικής πολιτικής για την βιομηχανία καλύπτεται με το παρόν άρθρο.
Καθορίζεται ότι, αρμόδια για την κατάρτιση του σκέλους της RIS3 για την προγραμματική
περίοδο 2021-2027 του ΕΣΠΑ που θα αφορά τη βιομηχανία και την ενίσχυση της καινοτόμου
επιχειρηματικότητας και την σχετική εισήγηση στον αρμόδιο Υπουργό Επενδύσεων και
Ανάπτυξης είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.
Με στόχο να συνεισφέρει στον καθορισμό και την εξειδίκευση των προτεραιοτήτων της
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε εθνικό επίπεδο και στην αποτελεσματική εφαρμογή
μίας ολοκληρωμένης ατζέντας οικονομικού μετασχηματισμού, στο πλαίσιο διακυβέρνησής
της μετά από συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των
περιφερειακών αρχών, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας θα σχεδιάσει και θα λειτουργήσει
έναν ελκυστικό για τις επιχειρήσεις μηχανισμό επιχειρηματικής ανακάλυψης, στο σκέλος
της στρατηγικής που αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ ως προς τις
καινοτόμες επενδύσεις με προσανατολισμό στην αγορά.
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Επί του άρθρου 37
Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣΑΔΕ) αποτελεί το κεντρικό σύστημα για την υποστήριξη των διαδικασιών γνωστοποίησης
και έγκρισης, καθώς και του ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων και των προϊόντων.
Αφορά δηλαδή τις οικονομικές δραστηριότητες, εφαρμόζεται για τον επιχειρηματία ο
οποίος ασκεί οικονομική/εμπορική δραστηριότητα σε συγκεκριμένο χώρο/εγκατάσταση για
την οποία παλαιότερα εφοδιαζόταν με άδεια, ενώ τώρα υποβάλλει απλή γνωστοποίηση. Το
ΟΠΣ-ΑΔΕ ρυθμίζεται από τον ν. 4442/2016, στο πλαίσιο του οποίου απλοποιούνται όλες οι
διαδικασίες αδειοδότησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες εφεξής ασκούνται
μόνο με γνωστοποίηση, με πρότυπα και γνωστοποίηση, ενώ μικρός αριθμός παραμένει στο
καθεστώς της προηγούμενης έγκρισης.
Δεδομένου ότι το ΟΠΣ-ΑΔΕ λόγω της πολυπλοκότητας του απαιτεί συνεχή τεχνική
υποστήριξη, με το άρθρο 224 του ως άνω νόμου δημιουργείται ένα υποστηρικτικό σύστημα
τεχνικής υποστήριξης για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την αναβάθμιση του ΟΠΣ-ΑΔΕ,
καθώς και του μεταβατικού ηλεκτρονικού συστήματος notifybusiness.gov.gr, ενώ
προβλέπεται η δυνατότητα το σύστημα αυτό να ανατίθεται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου, με αντίστοιχη εμπειρία.

Επί του άρθρου 38
Στο άρθρο 38 προβλέπονται οι καταργούμενες διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄.
Ειδικότερα, ως προς τη δεύτερο παράγραφο, με το άρθρο 1 του ν. 4605/2019 ενσωματώθηκε
στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των
επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την
παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους. Συναφώς επισημαίνεται ότι με τα άρθρα
22Δ, 22Ε και 22Ζ του ν. 1733/1987, όπως αυτά προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 4605/2019, ρυθμίζονται θέματα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των
εμπορικών απορρήτων κατά τις δικαστικές διαδικασίες και επιτρέπεται στο δικαστήριο να
αποφασίζει για τα εν λόγω μέτρα. Δεδομένης λοιπών της εφαρμογής των διατάξεων ευθέως
από τα δικαστήρια και όχι από τα όργανα της Διοίκησης, η έκδοση κανονιστικής πράξης
παρέλκει.

Επί του άρθρου 39
Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στις εταιρείες που
υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 και στις ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του
νόμου αυτού. Ειδικότερα:
Με την περ. α΄ της παρ. 1 επικαιροποιούνται οι συμμετέχοντες στην Επιτροπή του άρθρου 2
του α.ν. 89/1967, σύμφωνα με την αναδιάρθρωση των διαφόρων Υπηρεσιών, λαμβανομένης
ειδικότερα υπόψη της σύστασης και της μεταφοράς αρμοδιοτήτων στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων με το ν. 4389/2016.
Με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 τροποποιείται ο χρόνος έναρξης της περιόδου
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επιλέξιμων δαπανών για τις ενισχύσεις των άρθρων 6 και 7 του α.ν. 89/1967. Συγκεκριμένα,
ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου επιλέξιμων δαπανών ορίζεται, αντί της ημερομηνίας
έκδοσης της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης, η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος,
το οποίο πρέπει να συνοδεύεται με συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Με την τροποποίηση αυτή
δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες να ξεκινήσουν τη νέα δραστηριότητα για την οποία
χορηγούνται οι ενισχύσεις αμέσως μετά από την υποβολή της αίτησης, χωρίς να είναι
υποχρεωμένες να περιμένουν την έκδοση της απόφασης, προκειμένου να καταστούν οι
σχετικές δαπάνες επιλέξιμες.
Περαιτέρω, με τη διάταξη της περ. γ΄ σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 45, οι
ρυθμίσεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ως άνω νόμου μεταφέρονται στο νέο άρθρο 8Α, στο
οποίο προστίθεται η δυνατότητα ένταξης του σχετικού έργου στο συγχρηματοδοτούμενο
σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Επίσης, προβλέπεται ρύθμιση με την
οποία αποσαφηνίζεται η σειρά προτεραιότητας που πρέπει να ακολουθείται στην εξέταση
των αιτημάτων και στην έκδοση των αποφάσεων χορήγησης των ενισχύσεων των άρθρων 6
και 7 του α.ν. 89/1967, μέχρι την εξάντληση του καθορισθέντος ανά έτος ποσού. Οι
προβλεπόμενες ενισχύσεις των παραπάνω άρθρων χορηγούνται με σειρά προτεραιότητας,
βάσει της ημερομηνίας υποβολής του σχετικού αιτήματος, οπότε υποβάλλονται και τα
απαραίτητα αρχικά δικαιολογητικά. Σε περίπτωση έλλειψης των δικαιολογητικών που
απαιτούνται μετά από την υποβολή της αίτησης, προβλέπεται ότι ο αιτών φορέας δεν χάνει
την σειρά του, μέχρι να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά, τα οποία, εφόσον
προσκομιστούν, επαναφέρουν την εξέταση της αίτησής του στην σειρά που είχε, χωρίς να
διακόπτεται η εξέταση των υπολοίπων αιτήσεων.
Με την παρ. 2 διευκρινίζεται ρητά ότι τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις
που δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Επί του άρθρου 40
Με την προτεινόμενη διάταξη της περ. α΄ της παρ. 1, τροποποιείται η περ. δ΄ της παρ. 3 του
άρθρου 5 του ν. 4399/2016, διότι η προηγούμενη διατύπωση δεν αποτύπωνε ορθά τη
διάταξη της περ. β΄ της παρ. 10 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής
της 14ης Ιουνίου 2017, που προβλέπει, ως τροποποίηση της αρχικής διατύπωσης του Γενικού
Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ –ΕΕ 651/2014), ότι η θεμελιώδης αλλαγή στην παραγωγική
διαδικασία, ως μορφή αρχικής επένδυσης, αφορά όλες τις επιχειρήσεις (όχι μόνο τις
μεγάλες) με την προϋπόθεση για τις μεγάλες επιχειρήσεις «...οι επιλέξιμες δαπάνες (να)
υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη
δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων
οικονομικών ετών».
Περαιτέρω με την περ. β΄ της παρ. 1 προτείνεται η τροποποίηση των διατάξεων της περ. β΄
της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4399/2016, προκειμένου να γίνει ορθή εφαρμογή των
αντίστοιχων διατάξεων του προαναφερθέντος Κανονισμού της Επιτροπής (Γ.Α.Κ.), οι οποίες
αφορούν στις επιλέξιμες δαπάνες επί υφιστάμενων παγίων ενεργητικού μιας
επιχειρηματικής εγκατάστασης. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση, η αγορά
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υφιστάμενων παγίων ενεργητικού μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης αφορά όλες τις
επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους. Περαιτέρω, με την απάλειψη του περιοριστικού όρου
της επταετίας, ως ορίου παλαιότητας για την αγορά των μηχανημάτων και του λοιπού
εξοπλισμού, παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης αυτών ανεξαρτήτως παλαιότητας,
καθιστώντας τα αξιοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης. Διατηρείται βέβαια
και αποσαφηνίζεται περαιτέρω η ρύθμιση με την οποία δεν επιτρέπεται να αποτελέσουν
επιλέξιμες δαπάνες του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου, στοιχεία ενεργητικού που
αποκτώνται από την επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και είχαν στο παρελθόν,
ήτοι πριν από την αγορά τους από τον φορέα του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου,
ενισχυθεί είτε από αναπτυξιακούς νόμους είτε από άλλα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων.
Ακόμη, με την περ. γ΄ της παρ. 1 αντικαθίστανται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ.
στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4399/2016, προκειμένου εκμισθωτές γηπέδου που δεν
ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης, να μπορούν να είναι, πέραν του
δημοσίου, φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις των περ. δ΄ και ε΄ της παρ. 1 συμπληρώνεται και
αποσαφηνίζεται ο βαθμός στον οποίο λαμβάνονται υπόψη για την πιστοποίηση της
υλοποίησης του 50% της επένδυσης οι καταβληθείσες προκαταβολές έργου για το
επενδυτικό σχέδιο. Με τις ρυθμίσεις αυτές επέρχεται βελτίωση της διαδικασίας του ελέγχου
υλοποίησης των επενδύσεων του ν. 4399/2016, αφού αποτυπώνεται θεσμικά με σαφήνεια
η αντιμετώπιση των προκαταβολών, οι οποίες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη
διαδικασία και την ταχύτητα υλοποίησης των επενδύσεων και αποτελούν τον πλέον συνήθη
παράγοντα και κανόνα στην υλοποίηση των επενδύσεων.
Με την περ. στ΄ της παρ. 1 επέρχεται νομοτεχνική διόρθωση στο δέκατο τρίτο εδάφιο της
παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016 ως προς τον αριθμό των μελών που απαρτίζουν την
επιτροπή του έβδομου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016, η οποία από
τριμελής τροποποιείται σε πενταμελής, που είναι το ορθό.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της περ. ζ΄ της παρ. 1 παρατείνονται οι προθεσμίες
ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και
3908/2011 έως τις 31.12.2021. Περαιτέρω, ρυθμίζεται με σαφήνεια ο τρόπος υπολογισμού
των παρατάσεων των προθεσμιών ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν
υπαχθεί στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου 3299/2004, αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί η
υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού
σχεδίου έως τις 31 Μαρτίου 2017 για λόγους ανωτέρας βίας. Ειδικότερα, για το σκοπό της
ασφάλειας δικαίου και ίσης μεταχείρισης των επενδυτικών φορέων, ορίζεται ότι για όσα
επενδυτικά σχέδια των ν. 3299/2004 και 3908/2011 δεν έχει εκδοθεί μέχρι τις 30.10.2019
(ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4635/2019, με το άρθρο 163 παρ. 6 του οποίου
αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016, η οποία είχε προστεθεί
με το άρθρο 83 παρ. 7 του ν. 4582/2018 απόφαση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας
ολοκλήρωσης για λόγους ανωτέρας βίας, αλλά οι επενδυτικοί φορείς έχουν αιτηθεί τούτο
έως τις 31 Μαρτίου 2017 ή έχουν λάβει σχετική θετική γνωμοδότηση από τις αρμόδιες
Γνωμοδοτικές Επιτροπές, η παράταση που θα εγκριθεί με την οικεία απόφαση των αρμοδίων
κατά περίπτωση οργάνων, υπολογίζεται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Περαιτέρω
διευκρινίζεται ότι ειδικά για τα έργα του ν. 3299/2004 ο υπολογισμός της παράτασης για
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λόγους ανωτέρας βίας με αυτόν τον τρόπο ισχύει ανεξάρτητα, εάν έχει υλοποιηθεί το
πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου έως τις 31
Μαρτίου 2017, πλην όμως οι φορείς υλοποίησης των ανωτέρω επενδυτικών σχεδίων δεν
δύναται να κάνουν χρήση της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.
3299/2004. Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους φορείς επενδυτικών σχεδίων του ν.
3908/2011 αιτηθούν για πρώτη φορά παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας μετά τις
30.10.2019, διευκρινίζεται όμως ότι για τα σχέδια αυτά εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή
και οι ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 33/2011.
Με την περ. η΄ της παρ. 1 τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4399/2016. Επί της
προτεινόμενης τροποποίησης σημειώνεται ότι βασική επιλογή του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων αποτελεί η διενέργεια όλων των πράξεων αξιολόγησης, ελέγχου και
εκταμιεύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στους νόμους 3908/2011 και
3299/2004 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Εντούτοις, δεν
είναι υποχρεωτική η ανάπτυξη όλων των σταδίων για το καθεστώς της Επιχειρηματικότητας
των Νέων του ν. 3908/2011 δεδομένου του μικρού αριθμού των επενδυτικών σχεδίων που
έχουν υποβληθεί στο σχετικό Πρόγραμμα. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προστίθενται στην
ως άνω εξαίρεση και όσα καθεστώτα, εν γένει, δεν συγκεντρώνουν αριθμό αιτημάτων
υπαγωγής άνω των είκοσι, σε άμεση συσχέτιση με την ήδη υπάρχουσα λογική της
υφιστάμενης διάταξης, που συναρτά τη μη υποχρεωτική διενέργεια πράξεων υλοποίησης και
ολοκλήρωσης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του
Αναπτυξιακού νόμου (ΠΣΚΕ) από τον μικρό αριθμό των υποβαλλόμενων επενδυτικών
σχεδίων.
Περαιτέρω, με την περ. θ΄ της παρ. 1 επιταχύνεται η διαδικασία ολοκλήρωσης των
επενδυτικών σχεδίων, τα οποία περιλαμβάνουν και αυθαίρετες κατασκευές που έχουν
υπαχθεί στις αντίστοιχες διατάξεις περί ρύθμισης αυθαιρέτων, καθώς δεν είναι πλέον
απαραίτητο να επέλθει το χρονικό σημείο περαίωσης της όλης διαδικασίας ρύθμισής τους,
αλλά αρκεί η πλήρης εξόφληση όλου του ενιαίου προστίμου.
Επιπλέον, με την περ. ι΄ προβλέπεται ρητώς η διάρκεια εντός της οποίας μπορούν να
διαπιστωθούν παραβάσεις του νόμου και να επιβληθούν κυρώσεις, συμπληρώνεται ένα κενό
το οποίο καλυπτόταν με αναλογική εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων των ν. 3299/2004
και 3908/2011 και αποφεύγεται έτσι κάθε ασάφεια και αμφισβήτηση των χρονικών ορίων
ελέγχου της αρμόδιας υπηρεσίας.
Mε την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 2 επεκτείνεται η δυνατότητα πιστοποίησης του 50%
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς διενέργεια
ελέγχου, κατ ́ επιλογή του φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 11 του άρθρου
16 του ν. 4399/2016 και στους φορείς των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, ενώ η ισχύουσα ρύθμιση παρείχε τη δυνατότητα μόνο για τα
επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011.

Επί του άρθρου 41
H δυνατότητα επιχορήγησης αθλητικών χώρων κατασκευασμένων από ιδιώτες θα ήταν
ευεργετική τόσο για τον αθλητισμό και την κοινωνία όσο και για την οικονομία. Η πολιτεία
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δεν έχει την ευχέρεια που είχε στο παρελθόν για τη δημιουργία νέων αθλητικών
εγκαταστάσεων, καθότι το βάρος πέφτει κυρίως στην λειτουργία των ήδη υφιστάμενων. Με
τη δυνατότητα που δίνει η προτεινόμενη διάταξη δημιουργείται το πλαίσιο εκείνο για την
προώθηση της δημιουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων προς όφελος της κοινωνίας
(σωματεία, αθλητές αγωνιστικού αθλητισμού και αθλούμενοι). Παράλληλα δίνεται η
δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης ενός πολλά υποσχόμενου κλάδου παγκοσμίως, αυτού
της αθλητικής οικονομίας (αθλητική δραστηριότητα, διοργανώσεις), η οποία μπορεί να
συμβάλλει τα μέγιστα και στον αθλητικό τουρισμό. Η δυνατότητα που ήδη υπάρχει με τον ν.
4399/2016 στον τομέα τουρισμού (περ. ζζ’ της παρ. 4γ του άρθρου 7) για την ενίσχυση σε
προπονητικά κέντρα αθλητικού τουρισμού είναι εξαιρετικά περιοριστική καθότι η αθλητική
δραστηριότητα συνδέεται μόνο με το τουριστικό προϊόν. Με το προτεινόμενο άρθρο
εντάσσονται σε καθεστώς ενισχύσεων αμιγώς αθλητικές εγκαταστάσεις αποσυνδεόμενες
από το τουριστικό στοιχείο. Συγκεκριμένα, εντάσσονται σε καθεστώς ενίσχυσης οι
«Υπηρεσίες γηπέδων (4x4, 5x5 κλπ) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ.»
(ΚΑΔ 93.11.10.01) και οι «Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)» (ΚΑΔ 93.11.10.03).

Επί του άρθρου 42
Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στη διευκόλυνση της υλοποίησης των επενδύσεων
δίνοντας έμφαση στην κατηγορία δαπάνης που αφορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό, η
οποία συνιστά σημαντικό παράγοντα υλοποίησης αυτών. Η διάταξη δίνει τη δυνατότητα στα
επενδυτικά σχέδια, ειδικά όσα είναι εντάσεως κεφαλαίου κατά μείζονα λόγο, να μην
περικόπτουν δαπάνες λόγω υπέρβασης κόστους στην κατηγορία αυτή σε ποσοστό 25%,
χωρίς πάντως να επέρχεται αύξηση του ενισχυόμενου προϋπολογισμού, ούτε αύξηση του
ύψους του ποσού της ενίσχυσης.

Επί του άρθρου 43
Στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης του πλαισίου παροχής φορολογικών κινήτρων σε
στρατηγικές επενδύσεις και δεδομένης της σημασίας τους για την ανάπτυξη της οικονομίας,
με τις ρυθμίσεις της παρ. 1, δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης του συνόλου των κατηγοριών
ενισχύσεων του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (Γ.Α.Κ.) με αριθ. 651/2014 της Επιτροπής
της 17ης Ιουνίου 2014, πάντα εντός των ορίων και προϋποθέσεων που θέτει ο Γ.Α.Κ. ή
κατόπιν εγκριτικής απόφασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το συνολικό δε ποσό της
δικαιούμενης ενίσχυσης, καθώς και τα όρια και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αυτής θα
εξειδικεύονται µε την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4608/2019.
Οι Στρατηγικές Επενδύσεις συνιστούν επενδύσεις µείζονος σηµασίας για την εθνική
οικονοµία και ως εκ τούτου θεωρείται κρίσιμη η αδειοδότησή τους με τον ταχύτερο και
απλούστερο δυνατό τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, με τη διάταξη της παρ. 2, η αρμοδιότητα
έκδοσης των αδειών ή εγκρίσεων εγκατάστασης και λειτουργίας στρατηγικών επενδύσεων,
δύναται να ασκείται κατ’ επιλογή του φορέα της επένδυσης είτε από την, σύμφωνα με τις
οικείες διατάξεις, αρμόδια αρχή είτε από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τον
ορισμό της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών
Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και
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Επενδύσεων ως υπηρεσίας μιας στάσης για τις στρατηγικές επενδύσεις, για τον σκοπό της
επιτάχυνσης των σχετικών διαδικασιών αλλά και απλοποίησης αυτών. Αναφορικά με τη
διοικητική διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση των ανωτέρω
αδειών ή εγκρίσεων εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις που προβλέπουν την εκάστοτε
αδειοδοτική ή εγκριτική διαδικασία για κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας.
Με τη ρύθμιση της παρ. 3 αποσαφηνίζεται, σε εναρμόνιση και με τις διατάξεις περί
φορολογικών κινήτρων στρατηγικών επενδύσεων του άρθρου 12 του ν. 4608/2019 ότι οι
ενισχύσεις δαπανών στρατηγικών επενδύσεων χορηγούνται ως μεμονωμένες ενισχύσεις,
σύμφωνα με τα όρια και τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γ.Α.Κ. ή κατόπιν εγκριτικής απόφασης
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το συνολικό δε ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης, καθώς και
τα όρια και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αυτής, θα εξειδικεύονται µε την απόφαση της
παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4608/2019.
Με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για το
χαρακτηρισμό ενός επενδυτικού σχεδίου ως στρατηγικής επένδυσης, διασφαλίζοντας, όμως,
παράλληλα τη σοβαρότητα των επενδυτικών προτάσεων και το δημόσιο συμφέρον, με τη
ρύθμιση της παρ. 4 απαλείφεται η υποχρέωση προσκόμισης μισθωτηρίων συμβολαίων κατά
το άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα από τον φορέα της επένδυσης, δεδομένου ότι τούτα
απαιτούνται και προσκομίζονται σε κάθε περίπτωση στο μεταγενέστερο στάδιο της
αδειοδοτικής διαδικασίας των στρατηγικών επενδύσεων.
Με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πάσης φύσεως ακινήτων
που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή σε Ο.Τ.Α.
ή εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε
Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., από ιδιώτες, για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, με
αποτέλεσμα την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο,
με τις ρυθμίσεις της παρ. 5 δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων σε ακίνητα των
ανωτέρω προσώπων, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτών. Παράλληλα,
βελτιώνεται και εξορθολογίζεται η διαδικασία ωρίμανσης των εν λόγω επενδυτικών έργων
με την πρόβλεψη η σχετική διαγωνιστική διαδικασία δημοπράτησης των ακινήτων να έπεται
του χαρακτηρισμού του επενδυτικού σχεδίου ως στρατηγικής επένδυσης από τη
Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων. Τέλος, προσδιορίζονται η διαδικασία
δημοπράτησης των δημόσιων ακινήτων επί των οποίων δύναται να πραγματοποιηθούν
στρατηγικές επενδύσεις και το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για εκάστοτε ακίνητο
ανάλογα με τη φύση αυτού και το καθεστώς που το διέπει.
Με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των Στρατηγικών Επενδύσεων, με
παράλληλη διασφάλιση του πραγματοποιήσιμου από χρηματοοικονομικής πλευράς των
στρατηγικών επενδυτικών εγχειρημάτων, με τη διάταξη της παρ. 6, αντικαθίσταται η
υποχρέωση προσκόμισης νομικά δεσμευτικού εγγράφου από τους επενδυτικούς φορείς,
όπως δανειακής σύμβασης, με την υποχρέωση παροχής επιστολής προθέσεων
χρηματοδότησης ή υποστήριξης από τον ίδιο τον επενδυτή ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή
τρίτο, που κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας αποτελεί επαρκές μέσο για τον σκοπό της
απόδειξης της ικανότητας χρηματοδότησης της επένδυσης.
Τέλος με τη ρύθμιση της παρ. 7 επεκτείνεται η αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης
Στρατηγικών Επενδύσεων να λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης για τη διεκπεραίωση των
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διαδικασιών έκδοσης των αδειών ή της παροχής άλλων εγκρίσεων, που είναι αναγκαίες για
την έναρξη πραγματοποίησης στρατηγικών επενδύσεων του ν. 4608/2019.

Επί του άρθρου 44
Με τις ρυθμίσεις των παρ. 1 έως 6 αντικαθίστανται οι διατάξεις των τριών τελευταίων
εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1262/1982, με σκοπό τον εξορθολογισμό του
πλαισίου και τη σαφέστερη θεσμοθέτηση των προϋποθέσεων καθώς και της διαδικασίας,
των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των προθεσμιών για την επιστροφή ή κατάπτωση
των εγγυητικών επιστολών που υποβάλλονται από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις του άρθρου
25 του ν. 27/1975, μετά από την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής τους στις διατάξεις του
άρθρου αυτού.

Επί του άρθρου 45
Στο άρθρο 45 προβλέπονται οι μεταβατικές και οι καταργούμενες διατάξεις του Κεφαλαίου
Β΄ του Μέρους Β΄ του παρόντος. Ειδικότερα:
Στην παρ. 1 προβλέπεται ότι η τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 6
του α.ν. 89/1967 με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 39, καταλαμβάνει τις ενισχύσεις για
τις οποίες η απόφαση χορήγησης θα εκδοθεί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Στην παρ. 2 προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις όσον αφορά την επιστροφή ή κατάπτωση
των εγγυητικών επιστολών που υποβάλλονται από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις του άρθρου
25 του ν. 27/1975, μετά την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής τους στις διατάξεις του
άρθρου αυτού, για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις των οποίων η ανάκληση της απόφασης είναι
προγενέστερη της έναρξης ισχύος του παρόντος, λαμβανομένου υπόψη του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου και των ακολουθούμενων πρακτικών κατά το χρόνο ανάκλησης αυτών.
Στην παρ. 3 προβλέπεται η κατάργηση του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρ.
του άρθρου 6 του α.ν. 89/1967, δεδομένου ότι οι εν λόγω διατάξεις μεταφέρονται στο νέο
άρθρο 8Α του ίδιου νόμου.
Με την παρ. 4 καταργούνται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 και η παρ. 4 του άρθρου 18 του
ν. 4608/2019, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη ρύθμιση της παρ. 5 του άρθρου 43, η σχετική
διαγωνιστική διαδικασία έπεται του χαρακτηρισμού του επενδυτικού σχεδίου ως
στρατηγικής επένδυσης από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.
Τέλος, στην παρ. 5 προβλέπεται η κατάργηση των διατάξεων των τριών τελευταίων εδαφίων
της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1262/1982, δεδομένου ότι οι διατάξεις αυτές
αντικαθίστανται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 44.

Επί του άρθρου 46
Παρά την ανοδική πορεία των τελευταίων δέκα ετών, η Ελλάδα συνεχίζει να υστερεί σε
συνολικές δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) με ποσοστό 1,13% του ΑΕΠ για το 2017,
έναντι του μέσου όρου της ΕΕ ο οποίος βρίσκεται στο 2,07% για το ίδιο έτος. Ο τομέας των
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επιχειρήσεων είναι αυτός που συνέβαλε κατά κύριο λόγο στη βελτίωση του μεγέθους
αυτού. Συνεπώς, είναι απολύτως απαραίτητο να διατηρηθεί αυτή η δυναμική για να
συνεχισθεί η σύγκλιση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο μέσω δύο παρεμβάσεων. Αφενός μέσω
της αύξησης των παρεχόμενων φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις σε Ε&Α, και
αφετέρου μέσω της επιτάχυνσης της διαδικασίας παροχής των κινήτρων αυτών.
Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το
ελληνικό πρόγραμμα παροχής φορολογικών κινήτρων υστερεί έναντι των περισσότερων
χωρών της Ε.Ε. ,καθώς και του μεγαλύτερου μέρους των χωρών μελών του Οργανισμού.
Υπολείπεται τόσο σε όρους φορολογικού οφέλους και ελκυστικότητας για τις επιχειρήσεις
(δείκτης 1 - B-Index, Εικόνα 1), όσο και σε όρους δαπάνης από πλευράς Κράτους. Σε ένα
τέτοιο ανταγωνιστικό πλαίσιο, όποια χώρα εμφανίζεται λιγότερο ελκυστική διατρέχει τον
κίνδυνο να απωλέσει ένα σημαντικό κομμάτι επιχειρηματικής και οικονομικής
δραστηριότητας.
Συνεπώς, η παροχή ισχυρότερων φορολογικών κινήτρων για Ε&Α μέσω της αύξησης του
επιπλέον ποσοστού φορολογικής έκπτωσης των δαπανών για Ε&Α της παρ. 1 του άρθρου
22Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), από +30% σε +100%, αναμένεται
να βελτιώσει την επίδοση της Ελλάδας στους σχετικούς δείκτες, να δώσει ώθηση στην
ερευνητική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και να περιορίσει το φαινόμενο του braindrain με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Η παροχή ισχυρότερων φορολογικών
κινήτρων θα βοηθήσει και στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων (Foreign Direct
Investment) στη χώρα καθώς διεθνείς όμιλοι εταιρειών θα αυξήσουν την ερευνητική τους
δραστηριότητα στην Ελλάδα, η οποία πραγματοποιείται μέσω θυγατρικών ή συνδεδεμένων
εταιρειών στο πλαίσιο συμβάσεων υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που έχουν συναφθεί
μεταξύ της ελληνικής εταιρείας και συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας (contract R&D).
Επιπρόσθετα, καθότι παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής
και εξέτασης αιτημάτων των επιχειρήσεων για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δαπανών
για Ε&Α της παρ. 2 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013, είναι αναγκαία η επιτάχυνση της
διαδικασίας αυτής, προκειμένου να περιοριστούν τα διαχειριστικά κόστη των επιχειρήσεων
και να ενισχυθεί το αίσθημα φορολογικής ασφάλειας κατά την κατάρτιση των ετήσιων
χρηματοοικονομικών καταστάσεών τους.
Προς αυτή την κατεύθυνση προκρίνεται η εισαγωγή μιας νέας, εναλλακτικής, διαδικασίας
με την προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 22Α με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του
ιδιωτικού τομέα για τη σημαντική μείωση του φόρτου εργασίας της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.). Σύμφωνα με τη νέα παράλληλη διαδικασία, οι
επιχειρήσεις που θα την επιλέξουν μπορούν να επιταχύνουν την εξέταση των αιτημάτων
τους υποβάλλοντας βεβαιώσεις από ορκωτούς λογιστές με τις οποίες πιστοποιείται η
ορθότητα των λογιστικών εγγραφών. Η Γ.Γ.Ε.Τ. θα διενεργεί έλεγχο μόνο στο φυσικό
αντικείμενο των ερευνητικών σχεδίων, ήτοι τον χαρακτηρισμό των δαπανών ως Ε&Α, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών. Κατά συνέπεια, αναμένεται να μειωθεί η
γραφειοκρατική επιβάρυνση προς τις επιχειρήσεις, να αντιμετωπισθούν οι καθυστερήσεις
στην εξέταση των αιτημάτων και να αναβαθμισθεί ποιοτικά η διενέργεια των ελέγχων από
την υπηρεσία.
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Επί του άρθρου 47
Οι νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) αποτελούν ένα δυναμικό κομμάτι της
επιχειρηματικότητας, με προσανατολισμό προς την καινοτομία και με θετικό αντίκτυπο στην
οικονομική ανάπτυξη. Για τη μετάβαση του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας σε ένα νέο
σχήμα, το οποίο θα είναι φιλικό προς τις επενδύσεις και θα δημιουργεί ποιοτικές θέσεις
εργασίας είναι αναγκαία η υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
Επισημαίνεται ότι το ελληνικό κράτος δεν διαθέτει κάποια επίσημη καταγραφή των
νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός αυτού, ούτε υπάρχει χαρτογράφηση
του οικοσυστήματος που αυτές συνθέτουν. Συνεπώς, παρουσιάζεται δυσχέρεια στη χάραξη
στοχευμένων πολιτικών ενίσχυσης του οικοσυστήματος και στη σχεδίαση κατάλληλων και
κοστολογημένων κινήτρων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των νεοφυών επιχειρήσεων. Η παροχή κινήτρων είναι αναγκαία για την
υποστήριξη και καλλιέργεια των επιχειρήσεων αυτών εντός του ανταγωνιστικού διεθνούς
περιβάλλοντος.
Επιπλέον, απουσιάζει από την ελληνική νομοθεσία μια ενιαία προσέγγιση για τις νεοφυείς
επιχειρήσεις, η οποία να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που
διακρίνουν τις επιχειρήσεις αυτές. Ελλείψει κάποιου επίσημου ορισμού, ακόμα και σε
διεθνές ή ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι απαραίτητη η εισαγωγή ενός τρόπου
«φιλτραρίσματος» και ανάδειξης των νεοφυών επιχειρήσεων, ο οποίος να έχει ισχύ στο
σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας και να καθορίζει ποιες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται
νεοφυείς βάσει ουσιαστικών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά θα καθορίζονται με κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμοδίου για την έρευνα και την τεχνολογία
Υπουργού, η οποία θα εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας,
Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), το οποίο αποτελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο
της Πολιτείας σε ότι αφορά τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την έρευνα, την τεχνολογία
και την καινοτομία.
Με το προτεινόμενο άρθρο δημιουργείται ένα ψηφιακό «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών
Επιχειρήσεων», ώστε να αντιμετωπιστούν οι ως άνω αναφερόμενες ανάγκες. Οι
επιχειρήσεις, οι οποίες θα εγγράφονται επιτυχώς, μετά από διαδικασία αξιολόγησης, θα
λογίζονται ως νεοφυείς για το σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας και της δημόσιας
διοίκησης. Η κατάρτιση του «Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων» θα καταστήσει
δυνατή την επίσημη καταγραφή του αριθμού των νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και άλλων
σημαντικών στοιχείων όπως των τομέων δραστηριότητας, του επιπέδου ωριμότητας και του
μεγέθους τους.
Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί εφικτή η παραγωγή πολύτιμων στατιστικών δεδομένων
και η χάραξη στοχευμένων πολιτικών υποστήριξης του οικοσυστήματος, για να δοθεί ώθηση
στην καινοτομία και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα διαλειτουργικότητας του εν λόγω Μητρώου με άλλα
Μητρώα ή βάσεις δεδομένων που τηρούνται στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα,
ώστε να υπάρχει πλήρης διασταύρωση των στοιχείων που θα δηλώνονται από τις
επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν ή είναι ενταγμένες σε αυτό.
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Επί του άρθρου 48
Προς εξυπηρέτηση του «Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων» της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (startups
επιχειρήσεις) αλλά και των σκοπών της ΔΙ.Μ.Ε.Α., προβλέπεται η δυνατότητα να
λαμβάνονται στοιχεία από την αρμόδια φορολογική αρχή.

Επί του άρθρου 49
Οι νεοφυείς επιχειρήσεις στα πρώτα χρόνια λειτουργίας είναι ιδιαίτερα ευάλωτες καθώς
διέρχονται από την αποκαλούμενη «κοιλάδα του θανάτου», όπου αναπτύσσουν το
προϊόν/υπηρεσία χωρίς να έχουν επαρκή έσοδα, διατρέχοντας σημαντικό κίνδυνο
επιβίωσης. Η χρηματοδότησή τους στα πρώτα στάδια προέρχεται από ίδια κεφάλαια καθώς
και από φίλους και τον κοινωνικό περίγυρο. Εντούτοις, το καινοτόμο εγχείρημα για να
αναπτυχθεί επαρκώς και να καταστεί βιώσιμο χρήζει πρόσθετης χρηματοδότησης. Το ΕΣΠΑ
συμβάλλει μέσω του EquiFund και των Επενδυτικών Κεφαλαίων (VCs) τα οποία επενδύουν
αφού πρώτα διαπιστώσουν τα πρώτα χειροπιαστά αποτελέσματα για το καινοτόμο προϊόν
/ υπηρεσία (Prototype, Minimum Viable Product).
Συνεπώς, παρατηρείται ένα κενό χρηματοδότησης, το οποίο καλύπτεται από τους
επενδυτικούς αγγέλους (angel investors), δηλαδή φυσικά πρόσωπα που εισφέρουν
επενδυτικά κεφάλαια και βοηθούν με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτουν να
περάσει επιτυχώς η νεοφυής επιχείρηση στα επόμενα στάδια.
Λόγω του κρίσιμου ρόλου των επενδυτικών αγγέλων και του υψηλού ρίσκου που αυτοί
αναλαμβάνουν είναι αναγκαία η παροχή κινήτρων -σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική - μέσω
μειώσεως του φορολογητέου εισοδήματός τους, ισόποσης με ποσοστό επί του ποσού που
επενδύεται. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το ρίσκο και επιδιώκεται η αύξηση της
επενδυτικής δραστηριότητας.
Έτσι, στο παρόν άρθρο ρυθμίζονται ο ρόλος των angel investors, οι κανόνες για τις
επενδύσεις τους και τα φορολογικά κίνητρα που τους παρέχονται. Επιπλέον προβλέπονται
αυστηρά πρόστιμα για όσους επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν την παρούσα διάταξη με
σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος, που ματαιώνει τον σκοπό της.

Επί του άρθρου 50
Με την παρούσα τροποποίηση προστίθεται το δικαίωμα αποζημίωσης των ερευνητών από
την τέλεση αξιολόγησης προτάσεων ή έργων. Με την πρόβλεψη αυτή αποκαθίσταται η
αδικία να εργάζονται ερευνητές για την αξιολόγηση προτάσεων και έργων και να μην
αμείβονται. Επιπλέον, θεσπίζεται κίνητρο, ώστε ακόμα περισσότεροι καταξιωμένοι
ερευνητές να ασχοληθούν με τις αξιολογήσεις αυτές.

Επί του άρθρου 51
Με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται η παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014,
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη λήψης μέτρων, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και
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συνθήκες και με στόχο την ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης προτάσεων
ερευνητικών έργων, την εκδίκαση ενστάσεων και την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία
των επιτροπών, χωρίς τη φυσική παρουσία των μελών τους. Τούτο θα έχει απόρροια τη
μείωση περιττού διοικητικού φόρτου, αλλά και σημαντική μείωση του κόστους για τις
συνεδριάσεις των ως άνω επιτροπών. Με την εισαγόμενη διάταξη δίδεται ευελιξία στην
δυνατότητα συνεδριάσεων επιτροπών εμπειρογνωμόνων με τηλεδιάσκεψη, μέσω κάθε
πρόσφορου τηλεπικοινωνιακού μέσου, για την επιτάχυνση του έργου τους και την ταχύτερη
ολοκλήρωση των αξιολογήσεων ή ενστάσεων που τους ανατίθενται.

Επί του άρθρου 52
Με την προτεινόµενη ρύθµιση προστίθεται το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) στους κύριους δικαιούχους χρηματοδότησης από το Ελληνικό Ίδρυμα
Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).
Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός παραγωγής έρευνας,
ιδεών και προτάσεων πολιτικής, με 30 χρόνια εμπειρία στην υποβολή και υλοποίηση άνω
των 400 μέχρι σήμερα ερευνητικών προγραμμάτων και έργων αριστείας στις κοινωνικές και
ανθρωπιστικές επιστήμες.
Υπήρξε ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα που φιλοξένησε ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα
των ανθρωπιστικών επιστημών χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας
(ERC).
Επιπλέον, το ΕΛΙΑΜΕΠ ήταν ανάμεσα στους 5 πρώτους φορείς (μαζί με μεγάλα ελληνικά
πανεπιστήμια) με τον μεγαλύτερο αριθμό έργων από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον τομέα των κοινωνικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών
σπουδών. Έχει φιλοξενήσει 5 υποτρόφους του προγράμματος Marie Curie της ΕΕ,
συνεργάζεται με περισσότερα από 300 ιδρύματα, φορείς και ινστιτούτα στην Ευρώπη και
παγκοσμίως και τέλος έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών το 2017.

Επί του άρθρου 53
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η απαλλαγή των υποτροφιών που χορηγούνται
από το ΕΛΙΔΕΚ από οποιοδήποτε φόρο κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά, όπως ακριβώς
συμβαίνει και με τις υποτροφίες που χρηματοδοτούνται από τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ.

Επί του άρθρου 54
Mε τη δημοσίευση του νόμου 4623/2019 και ειδικότερα του άρθρου 59 σχετικά με τη
“Σύσταση και λειτουργία του ΝΠΙΔ «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού
Περιεχομένου»” αναδείχθηκαν ζητήματα, τα οποία στοχεύει να διευκρινίσει και επιλύσει η
παρούσα τροποποίηση. Οι τροποποιούμενες διατάξεις θα επιτρέψουν την ορθότερη
λειτουργία των δύο διακριτών πλέον φορέων (ΕΚΤ και ΕΙΕ), διατηρώντας και ενισχύοντας
την ερευνητική δράση του ΕΙΕ, χωρίς να περιορίζεται η δράση του ΕΚΤ ως διακριτού πλέον
ΝΠΙΔ, εποπτευόμενου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο αναμένεται
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να υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.
Το πρώτο ζήτημα αφορά στη Βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, η οποία ιδρύθηκε
τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ΕΙΕ, οργανώθηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί ως
επιστημονική βιβλιοθήκη για την υποστήριξη των ερευνητικών δράσεων και των ερευνητών
του ΕΙΕ. Παράλληλα αποτέλεσε χώρο υποδοχής και εξυπηρέτησης επιστημόνων όλων των
πανεπιστημιακών σχολών, δημοσίων υπηρεσιών, νοσοκομείων αλλά και της ευρύτερης
επιστημονικής κοινότητας για την αναζήτηση διεθνών βιβλιογραφικών πηγών, αποτελώντας
την πιο σημαντική δημόσια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη στο κέντρο της Αθήνας από τη δεκαετία
του 1960, ευρέως γνωστή ως Βιβλιοθήκη του ΕΙΕ. Η λειτουργία της βιβλιοθήκης είναι
διακριτή και δεν σχετίζεται άμεσα με τις ψηφιακές υποδομές και δράσεις του ΕΚΤ και κατά
συνέπεια εντάσσεται στην αρμοδιότητα του ΕΙΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, με την προσθήκη της παρ. 17 στο άρθρο 59 του νόμου 4623/2019 ορίζεται
ότι η Βιβλιοθήκη του ΕΙΕ ανήκει στο ΕΙΕ και παρέχεται η δυνατότητα στο ΕΚΤ και στο
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να υλοποιούν δράσεις, συναφείς με την αποστολή
τους. Οι ειδικότεροι όροι που θα διέπουν την εν λόγω παραχώρηση χρήσης θα
προβλέπονται στο συμφωνητικό συνεργασίας που θα συναφθεί μεταξύ των δύο φορέων.
Στην παρ. 18 αναφέρονται αναλυτικά οι δράσεις της Βιβλιοθήκης του ΕΙΕ και διευκρινίζεται
ότι είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργία της ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ.
Στην παρ. 19 γίνεται πρόβλεψη για την επαναφορά στο ΕΙΕ του προσωπικού που
απασχολείται στις δράσεις της Βιβλιοθήκης, που αναφέρονται στην παρ. 18, με συμβάσεις
εργασίας αορίστου χρόνου, το οποίο έχει ήδη μεταφερθεί στο ΕΚΤ. Η διαδικασία της
μεταφοράς ρυθμίζεται με τη δημοσίευση κοινής απόφασης, του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης επί των σχετικών αιτημάτων του
προσωπικού στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΚΤ, που πρέπει να υποβληθούν εντός μηνός από
τη δημοσίευση του νόμου.
Στην παρ. 20 προβλέπεται η μεταφορά του μέρους της τακτικής επιχορήγησης του ΕΚΤ για
το 2020 που αφορά στη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού που θα μεταφερθεί εκ νέου
και θα επιστρέψει στο ΕΙΕ, βάσει της κοινής υπουργικής αποφάσεως που θα δημοσιευθεί
σύμφωνα με την παρ. 19.
Στην παρ. 21 διευκρινίζονται τα περιουσιακά δικαιώματα του ΕΙΕ επί των υλικών
περιουσιακών στοιχείων και του εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης, ώστε να καταστεί δυνατή η
συνέχιση της λειτουργίας της και η υποδοχή και υποστήριξη των επισκεπτών και χρηστών
της Βιβλιοθήκης.
Στην παρ. 22 επιλύονται ζητήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με το ιδιοκτησιακό
καθεστώς του ΕΙΕ. Ειδικότερα το ΕΙΕ είναι ο ιδιοκτήτης όλου του κτιρίου επί της Λεωφόρου
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, δυνάμει των υπ’ αρ. 7536/25.2.1961 και 9293/17.10.1961
συμβολαίων του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Π. Μαλτέζου και ως ΝΠΙΔ έχει απόλυτο
και αποκλειστικό δικαίωμα επί των περιουσιακών του στοιχείων. Επιπλέον το ΕΙΕ έχει
εκφράσει κατ΄ επανάληψη την επείγουσα αναγκαιότητα ανεύρεσης χώρων για τη στέγαση
νέων εγκεκριμένων ερευνητικών δραστηριοτήτων των Ινστιτούτων του, καθώς και των
γενικότερων νέων δράσεων του Ιδρύματος, ενώ παράλληλα και το ΕΚΤ έχει ανάγκη από
νέους χώρους για τη στέγαση των νέων του δράσεων (π.χ. συνεργασία με επιχειρήσεις).
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Συνεπώς με την ίδια προσθήκη της παρ. 22 εξασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία και
η ανάπτυξη και των δύο φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, στην παρ. 22 ορίζεται ρητά ότι το ΕΚΤ
οφείλει να αποχωρήσει από όλους του χώρους του ΕΙΕ που χρησιμοποιεί είτε δυνάμει του
ν. 4623/2019 είτε δυνάμει του συμφωνητικού συνεργασίας, μέχρι την ημέρα που
αναφέρεται στην παράγραφο αυτή, ήτοι την 30ή.06.2021.
Στην παρ. 23 ορίζονται η διαδικασία και ο ακριβής τρόπος υπολογισμού της συμμετοχής του
ΕΚΤ στις λειτουργικές δαπάνες του κτιρίου του ΕΙΕ από την ημέρα της απόσχισής του μέχρι
σήμερα, λόγω της χρήσης του εν λόγω κτιρίου.

Επί του άρθρου 55
Στην πρώτη παράγραφο προβλέπεται ότι η αύξηση του ποσοστού φορολογικής έκπτωσης
από +30% σε +100%, που ορίσθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 22 Α του ν. 4172/2013, θα ισχύσει
για τις δαπάνες Ε&Α που θα τελεστούν από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και μετά.
Στην δεύτερη παράγραφο προβλέπεται ότι μπορούν να υπαχθούν στη νέα διαδικασία της
παρ. 3 του άρθρου 22 Α του ν. 4172/2013 και οι υποβληθείσες από επιχειρήσεις στη Γ.Γ.Ε.Τ
δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με τον
τρόπο αυτόν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί άμεσα η εξέταση των αιτημάτων, που έχουν
σωρευθεί στη Γ.Γ.Ε.Τ..

Επί του άρθρου 56
Στις παρ. 1 και 2 καταργούνται διατάξεις του π.δ. 155/2007, προκειμένου να υπάρξει
αποσύνδεση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας από το Ερευνητικό
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο με επωνυμία "Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού",
καθώς το επιστημονικό αντικείμενο του Ινστιτούτου δεν εντάσσεται στο πλαίσιο
αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Επί του άρθρου 57
Με την προτεινόμενη διάταξη προτείνεται η προσθήκη νέων σκοπών στο Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος και συγκεκριμένα οι εξής:
α) η σύμπραξη και με νομικά πρόσωπα του Ιδιωτικού Τομέα σε τομείς αρμοδιότητάς του για
τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τα μέλη του, τους λογιστές
φοροτεχνικούς και γενικά προς τους πολίτες,
β) η παροχή μεταπτυχιακής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης στους
πτυχιούχους Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε
συγκεκριμένη δραστηριότητα του οικονομολογικού επαγγέλματος,
γ) η συμμετοχή, ως ιδρυτικό μέλος, μαζί με άλλους φορείς του δημόσιου ή και του ιδιωτικού
τομέα στην ίδρυση αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, οι οποίες θα υποβάλλουν
προτάσεις και θα αναλαμβάνουν την υλοποίηση εγκεκριμένων προγραμμάτων,
χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα και στους Γενικούς Γραμματείς των Τοπικών Διοικήσεων
των Περιφερειακών Τμημάτων εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι, να απουσιάζουν από την
υπηρεσία τους χωρίς περικοπή μισθού μέχρι έξι ημέρες το μήνα για να ανταποκριθούν στα
καθήκοντά τους.
Προσαρμόζονται οι πειθαρχικές ποινές και η διαδικασία επιβολής τους στα νέα δεδομένα
λόγω της θέσπισης νέων νομοθετημάτων σχετικών με το επάγγελμα του οικονομολόγου και
προβλέπεται η σύσταση νέων Πειθαρχικών Οργάνων.
Παράλληλα προβλέπεται ο τρόπος αντικατάστασης του Προέδρου ή του Α΄ Αντιπροέδρου ή
του Β΄ Αντιπροέδρου ή του Γενικού Γραμματέα ή του Οικονομικού Επόπτη σε περίπτωση
παραίτησής τους καθώς έως τώρα δεν προβλέπεται διαδικασία αντικατάστασής τους.
Προβλέπεται διαδικασία ελέγχου του μητρώου των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών
και φοροτεχνικών υπηρεσιών που διασυνδέονται με τα αρχεία των λογιστών που μπορούν
να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών. Ο
έλεγχος των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών δεν είναι
δυνατός μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Γενικού Εμπορικού
Μητρώου λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, καθώς επιτρέπεται η χορήγηση βεβαίωσης
λειτουργίας γραφείου παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών σε οποιοδήποτε
νομικό πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με
οποιαδήποτε σχέση με τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και είναι εξουσιοδοτημένο να
υπογράφει για λογαριασμό τους πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του
λογιστή - φοροτεχνικού πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος της σχετικής επαγγελματικής
ταυτότητας.

Επί του άρθρου 58
Με την προτεινόμενη διάταξη διευρύνεται η εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων για τη σύσταση και συγκρότηση ομάδων εργασίας ούτως ώστε να
περιλαμβάνει και αντικείμενα σχετικά με τον ν. 4314/2014.

Επί του άρθρου 59
Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η διαδικασία για την απόσπαση προσωπικού στην
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ και στις θυγατρικές της, με στόχο τη στελέχωσή τους με
το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για την εκπλήρωση των σκοπών τους.

Επί του άρθρου 60
Με την εν λόγω διάταξη ορίζεται ότι η καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ των απαιτούμενων από το
νόμων στοιχείων δημοσίων συμβάσεων που αφορούν σε έργα που συγχρηματοδοτούνται
από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης, θα πρέπει να έχει γίνει εντός της σχετικής προθεσμίας, ώστε να
διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των σχετικών συγχρηματοδοτούμενων δαπανών των έργων.
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες καταχωρίσεις μέσα στην
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τασσόμενη προθεσμία θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στην νομοθεσία του ΕΣΠΑ
διατάξεις περί δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων. Με τη διάταξη αυτή
επιτυγχάνεται αφενός ο σκοπός της καταχώρησης των στοιχείων των συμβάσεων για την
συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση της εκτέλεσης των δαπανών τους και για την
απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας και αφετέρου η μεγιστοποίηση της απορρόφησης
των ευρωπαϊκών κονδυλίων της περιόδου 2014-2020.

Επί του άρθρου 61
Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται προθεσμία συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του
άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 για τις πληρωμές που βαρύνουν τις πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέχρι τις 31.12.2020. Η παράταση της σχετικής
προθεσμίας κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να επιλυθούν διαχειριστικά ζητήματα
απορρέοντα από τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των σχετικών προγραμμάτων, καθώς
και τεχνικής φύσης ζητήματα για τη διενέργεια των εν λόγω πληρωμών μέσω του συστήματος
της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. Προβλέπεται επίσης ότι οι πληρωμές που δεν
πραγματοποιήθηκαν μέσω του ως άνω συστήματος μετά τη λήξη της προθεσμίας που είχε
τεθεί με την με α.π. οικ 9235 ΕΞ 2019/11.2.2019 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών, ήτοι από την 1η.4.2019, είναι νόμιμες.

Επί του άρθρου 62
Με την προτεινόμενη τροποποίηση, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την απόδοση του
προβλεπόμενου στην υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 199 του ν. 4389/2016
ποσού για την υλοποίηση νέων ή συνεχιζόμενων έργων ή μελετών από το εθνικό ή
συγχρηματοδοτούμενο σκέλους του ΠΔΕ, στο πλαίσιο της ακολουθούμενης επενδυτικής και
αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, με πόρους που διατίθενται από την εταιρεία «Ελληνική
Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.», ως έσοδο στο ετήσιο ΠΔΕ καθ’ υπέρβαση του
συνολικού ορίου πιστώσεων του ΠΔΕ του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται και
ενταλματοποιείται η δαπάνη.

Επί του άρθρου 63
Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4314/2014 για τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014-2020. Ειδικότερα, πρόκειται για σημειακές βελτιώσεις που αντιμετωπίζουν
προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας προγραμματικής
περιόδου, με στόχο την απορρόφηση του συνόλου των διατιθέμενων πόρων που
επιτυγχάνεται με τον εντοπισμό και την άρση δυσλειτουργιών και καθυστερήσεων στο
πλαίσιο της διαχείρισης, του ελέγχου και της εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων. Ειδικότερα επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 122 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, όπως
τροποποιήθηκε με την περ. 53 του άρθρου 272 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να

38

μην ανακτούν αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, εάν το προς ανάκτηση από τον δικαιούχο
ποσό, χωρίς τους τόκους, δεν υπερβαίνει τα 250 EUR συνεισφοράς από τα Ταμεία σε μια
πράξη σε μια λογιστική χρήση. Με το υπ’ αριθ. EGESIF_15_0017-04 3.12.2018 έγγραφο
καθοδήγησης για τα κράτη- μέλη, εκδοθέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με τα
ανακληθέντα, τα ανακτηθέντα, τα προς ανάκτηση και τα μη ανακτήσιμα ποσά, για τα οποία
ένα κράτος μέλος αποφασίζει να μην ανακτήσει, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, δεν
απαιτείται η κοινοποίηση πληροφοριών στην Επιτροπή δυνάμει του ΚΕΚ και τα εν λόγω ποσά
δεν χρειάζεται να επιστραφούν στον προϋπολογισμό της Ένωσης.
Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4314/2014 αξιοποιείται η ως άνω
δυνατότητα που παρέχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία και προβλέπεται ότι δεν θα επιβάλλεται
δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση όταν η ενωσιακή συνδρομή στη μη επιλέξιμη
δαπάνη έχει ύψος μέχρι 250 ευρώ ανά πράξη και λογιστική χρήση. Μειώνεται έτσι ο
διοικητικός φόρτος πλήθους υπηρεσιών επιφορτισμένων με αρμοδιότητες σχετικές με τη
διαδικασία δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης, όπως οι αρχές διαχείρισης, οι
ενδιάμεσοι φορείς, οι δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και οι ελεγκτικές αρχές. Η
προτεινόμενη διάταξη εφαρμόζεται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), αλλά όχι για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς του ΕΟΧ. Για τον λόγο αυτόν
γίνονται, με επόμενες παραγράφους του εν λόγω άρθρου, οι απαραίτητες τροποποιήσεις στα
άρθρα 44 και 72Α του ν. 4314/2014.
Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4314/2014 θεσπίζεται η προστασία
των επιχορηγήσεων για δράσεις/πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά
Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και
Θάλασσας, από μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης, παρακρατήσεις και συμψηφισμούς μέχρι του
ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά πληρωμή. Αντίστοιχη προστασία θεσπίζεται
και για τις τελικές πληρωμές άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ με πρόβλεψη
δυνατότητας κατάσχεσης, παρακράτησης και συμψηφισμού με οφειλές μέχρι ποσοστού 30%
αυτών. Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να
προστατεύονται οι οικονομικές ενισχύσεις προς τους ωφελούμενους ή τους δικαιούχους
(φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων/πράξεων
από κατάσχεση, παρακράτηση ή συμψηφισμό λόγω οφειλών στο δημόσιο, ενώ οι δικαιούχοι
απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής ή
ασφαλιστικής ενημερότητας για τις πληρωμές ύψους έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Με
τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η συμμετοχή στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα των
δικαιούχων εκείνων, οι οποίοι έχουν περιέλθει σε δυσχερή θέση λόγω της οικονομικής
κρίσης των προηγούμενων ετών αλλά και της τρέχουσας κρίσης λόγω της πανδημίας του
κορωνοιού Covid 19, και παράλληλα μειώνεται ο διοικητικός φόρτος.
Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 43 του ν. 4314/2014 βελτιώνεται η
διαδικασία στελέχωσης και λειτουργίας του μητρώου επαληθευτών και ελεγκτών για τα
Επιχειρησιακά Προγράμματα του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Ειδικότερα, τα
χαμηλά όρια αμοιβών των μελών συλλογικών οργάνων, που προβλέπονται στο άρθρο 21 του
ν. 4354/2015, σε συνδυασμό με την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 21, που προβλέφθηκε
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για τις αμοιβές των μελών του ΜΕΕ Interreg με την υπ΄ αρ. 301783/ΥΔ3441/27.9.2017 (Β΄
3389) κοινή υπουργική απόφαση, επέδρασαν αρνητικά στη λειτουργία του μητρώου και, κατ’
επέκταση, στην επαλήθευση των δαπανών των εγκατεστημένων στην Ελλάδα δικαιούχων
των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι
επαληθευτές – μέλη του μητρώου, έπειτα από την πραγματοποίηση μικρού αριθμού
διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων, κάλυψαν σε σύντομο χρονικό διάστημα το όριο
των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ ετησίως και, συνεπώς, παροπλίστηκαν.
Επιπροσθέτως, το ισχύον ετήσιο όριο αποζημίωσης αποτέλεσε ισχυρό αντικίνητρο για την
εγγραφή νέων μελών στο μητρώο. Κατά συνέπεια, η διαθεσιμότητα των εγγεγραμμένων
επαληθευτών, αναλογικά με την ανάγκη για διενέργεια επαληθεύσεων, κρίνεται ως
εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ αντίστοιχα περιορισμένη είναι και η ροή εγγραφής νέων
μελών. Το μέτρο της εγγραφής και νομικών προσώπων στο μητρώο, που προκρίθηκε ως λύση
στο πρόβλημα, δεν απέδωσε αποτελέσματα, καθόσον δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Με βάση τα ανωτέρω, κρίνεται επιβεβλημένη η αποσύνδεση της αποζημίωσης των μελών
του ΜΕΕ Interreg από τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, καθώς και η κατάργηση
της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης υπ΄ αρ. 301783/ΥΔ3441/27.9.2017 (Β΄ 3389). Οι
αμοιβές των επαληθευτών του μητρώου θα πρέπει να επανακαθορισθούν σε πιο ορθολογική
βάση, εις τρόπον ώστε και οι παροπλισμένοι επαληθευτές να μπορέσουν να
ενεργοποιηθούν, αλλά και να δοθεί κίνητρο για την εγγραφή νέων μελών, φυσικών και
νομικών προσώπων. Έτσι, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου της
κάλυψης του συνόλου των αναγκών για επαληθεύσεις δαπανών και, συνακόλουθα, την
απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων που είναι διαθέσιμοι για τα Προγράμματα
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και διέπονται από συγκεκριμένους ενωσιακούς κανόνες
και όρια ανά έτος.
Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 47 του ν. 4314/2014 ρυθμίζονται θέματα
σχετικά με την αποζημίωση των αξιολογητών που είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώα
αξιολογητών για δράσεις κρατικών ενισχύσεων με σκοπό τη διασφάλιση της ταχείας
αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προτάσεων.
Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 4314/2014 καθορίζεται ότι τα
αρμόδια όργανα για τη λήψη αποφάσεων (αποφαινόμενα όργανα) κατά την έννοια των
διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄147) και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ`
εξουσιοδότησή του, για τις συμβάσεις τεχνικής βοήθειας του ν. 4314/2014 που ανατίθενται
και εκτελούνται από τις Ειδικές Υπηρεσίες του ιδίου νόμου είναι τα εκάστοτε αρμόδια για
την ανάθεση της σύμβασης όργανα, δυνάμει του νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου που
διέπει την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας. Με την εν λόγω διάταξη
ρυθμίζεται με ενιαίο τρόπο για όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 το ζήτημα της
υπογραφής διοικητικών πράξεων, ώστε το όργανο που εκκινεί τη σχετική διαδικασία
σύναψης σύμβασης, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των προβλεπόμενων στα άρθρα 119 και
329 του ν. 4412/2016, να εκδίδει και όλες τις διοικητικές πράξεις που απαιτούνται στο
πλαίσιο της ανάθεσης και της εκτέλεσης αυτής, όπως είναι ενδεικτικά η σύσταση και
συγκρότηση επιτροπών, η επικύρωση πρακτικών επιτροπών, η ματαίωση διαδικασίας, η
απόφαση κατακύρωσης, η απόφαση επί ενστάσεων, η παράταση προθεσμιών, η απόφαση
περί κατάπτωσης ρητρών, η απόφαση επί παρεκκλίσεων, απόρριψης ή αντικατάστασης
υλικών ή υπηρεσιών.
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Με την προτεινόμενη προσθήκη άρθρου 57Β στον ν. 4314/2014 θεσπίζεται η υποχρέωση
αξιοποίησης πληροφοριών που υπάρχουν σε μη διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων, μέχρι
την πλήρη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου με αυτά του ΕΣΠΑ.
Στόχος είναι η επίτευξη άμεσης επικοινωνίας των φορέων διαχείρισης με τους φορείς που
τηρούν τις αντίστοιχες πληροφορίες, για να χορηγούνται έγκυρα στοιχεία χωρίς να
απαιτείται από τον πολίτη η μετάβαση σε δημόσιες υπηρεσίες με αίτημα τη λήψη
πιστοποιητικών και η υποβολή πλήθους εγγράφων στο πλαίσιο αξιολόγησης,
παρακολούθησης και ελέγχου της προόδου υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
Εκτός των πλεονεκτημάτων από τη μείωση της γραφειοκρατίας και της φυσικής παρουσίας
πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες, επιτυγχάνονται έλεγχοι διασταύρωσης στοιχείων και
εξόρυξη δεδομένων για τον έλεγχο κανονικότητας των δαπανών και της τήρησης
μακροχρόνιων υποχρεώσεων, την απόδοση επιπέδων κινδύνου επιμέρους πράξεων και τον
εντοπισμό περιπτώσεων πιθανών παρατυπιών και ενδείξεων απάτης.

Επί του άρθρου 64
Δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 81/2019 μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών
προσωπικό από τη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής του
πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να
στεγάζεται σε τρεις ορόφους του κτιρίου που βρίσκεται επί των οδών Κορνάρου 1 & Ερμού
στην Αθήνα, το οποίο μισθώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις
ανάγκες στέγασης των δικών του υπηρεσιών. Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζεται το
ζήτημα της μεταφοράς πιστώσεων από το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου το Υπουργείο Εξωτερικών να συμμετέχει από
1ης.1.2020 στις δαπάνες μίσθωσης και λειτουργίας του ως άνω κτιρίου, ενώ προβλέπεται ότι
για την κατανομή των δαπανών μεταξύ των δύο Υπουργείων θα συνταχθεί σχετικό
πρωτόκολλο.

Επί του άρθρου 65

Στο εν λόγω άρθρο ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος.
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Αθήνα, 13 Ιουλίου 2020

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Χρ. Σταϊκούρας

Σπ.-Αδ. Γεωργιάδης

Ν. – Γ. Δένδιας

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Μ. Χρυσοχοΐδης

Ν. Κεραμέως
Ι. Βρούτσης

ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Β. Κικίλιας

Κων. Χατζηδάκης

Στ. Μενδώνη

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κων. Τσιάρας

Π. Θεοδωρικάκος

Κων. Καραμανλής
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ι. Πλακιωτάκης

Μ. Βορίδης

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Γ. Γεραπετρίτης

Κ. Πιερρακάκης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θ. Θεοχάρης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ε. Αυγενάκης
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α. Τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις:

1. Με το άρθρο 16 αντικαθίσταται το άρθρο 13 του ν. 4177/2013 (Α’ 173), το οποίο έχει ως
εξής:
«Άρθρο 13
Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης
Κατά τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων ή την αποτίμηση παρεχόμενης υπηρεσίας
εκδίδονται όλα τα νόμιμα παραστατικά. Στα εκδιδόμενα τιμολόγια αναγράφονται με ευκρινή
στοιχεία όσα προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις. Επίσης, αναγράφονται η συνολική
ποσότητα και αξία, η ποιότητα, όπου αυτό επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις, η
προέλευση και η επωνυμία του είδους, εφόσον υπάρχει. Η χώρα προέλευσης, αν δεν
προβλέπεται από άλλες διατάξεις, απαιτείται μόνο για προϊόντα που προέρχονται από χώρες
εκτός Ε.Ε..».
2. Με το άρθρο 17 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4177/2013, το οποίο έχει
ως εξής:
«Άρθρο 17 Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο
1. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος και των κατ`
εξουσιοδότηση τους εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, πλην των αναφερομένων στα
αντικείμενα του επίσημου ελέγχου τροφίμων, είναι:
α) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.
β) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.
γ) Οι υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.
δ) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών.
ε) Οι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών Αττικής και θεσσαλονίκης, όσον αφορά τους χώρους
λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.
στ. Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, στη ζώνη δικαιοδοσίας
τους. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι
και προϋποθέσεις σφράγισης και αποσφράγισης των καταστημάτων ή επιχειρήσεων
υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός χερσαίων ζωνών λιμένων ή εντός
θαλασσοπλοούντων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων ή μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων,
τα οποία βρίσκονται σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4150/2013.
Εξαιρούνται οι τουριστικοί λιμένες στους οποίους εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.
ζ) Οι Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους.
η` Η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).
2. Ειδικά για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ` εξουσιοδότηση
τους εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων σχετικά με τη νομοθεσία περί τροφίμων,
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αρμόδιοι φορείς είναι οι Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές και οι Αρμόδιες Αρχές που προβλέπονται
από την κείμενη εθνική νομοθεσία. Ειδικά για τα τρόφιμα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης, αρμόδιος φορέας ελέγχου είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους.
3. Οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις που δεν
συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί τροφίμων καθορίζονται από τις διατάξεις των
ειδικότερων περί ελέγχου τροφίμων νόμων και των σχετικών κανονιστικών πράξεων που
έχουν θεσπίσει οι Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές.
4. Διατάξεις που αφορούν τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από το Γενικό Χημείο
του Κράτους διατηρούνται σε ισχύ.
5. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος νόμου δεν θίγουν ειδικότερα
διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα μέσω πράξεων βεβαίωσης
παράβασης κατά τον έλεγχο στους χώρους του υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και
στάσιμου), των λαϊκών αγορών και των λαϊκών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας,
καθώς και τις κυρώσεις που επιβάλλονται από τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών που
λειτουργούν στη χώρα.».

3. Με το άρθρο 18 αντικαθίσταται το άρθρο 11 του. 3377/2005 (Α’ 202), το οποίο έχει ως
εξής:
«Άρθρο 11
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α`265),
τα κάθε είδους εμπορεύματα, τα οποία διακινούνται στην αγορά με οποιονδήποτε τρόπο και
τα οποία είτε είναι πειρατικά είτε συνιστούν παράνομη παραποίηση ή απομίμηση προϊόντων
είτε κυκλοφορούν κατά παράβαση της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας είτε αυτός που τα
διαθέτει δεν κατέχει την απαιτούμενη άδεια ή τα νόμιμα παραστατικά, κατάσχονται και
καταστρέφονται με κάθε πρόσφορο τρόπο με την επιφύλαξη της παραγράφου 5. Ως
πειρατικό προϊόν ή προϊόν παράνομης παραποίησης ή απομίμησης νοείται εκείνο, το οποίο
παραβιάζει δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας κατά τις διατάξεις των εδαφίων α` και β` της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού 1383/2003/ΕΚ.
2. Η κατάσχεση και καταστροφή των προϊόντων, που αναφέρονται στην προηγούμενη
παράγραφο, επιβάλλεται από τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου
του άρθρου 7α του ν. 2323/1995 (Α` 145), την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία,
το ΣΔΟΕ, το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς και από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες των Περιφερειών και
κάθε άλλη Ελεγκτική Υπηρεσία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Για την εφαρμογή του
παρόντος παρέχεται η συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τα άρθρα 159-162 του π.δ.
141/1991 (Α` 58) ή του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. στον χώρο ευθύνης του, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.
3. Τα όργανα που προβαίνουν στις κατασχέσεις των προϊόντων της παραγράφου 1 είτε
υπαίθριου εμπορίου, είτε εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασμένων ή μη,
περιλαμβανομένων και αυτοκινούμενων μέσων, είτε χώρων στεγασμένου εμπορίου,
συντάσσουν πρωτόκολλο κατάσχεσης, το οποίο περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του
ελεγχόμενου, τον αριθμό του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου αυτού, καθώς
και το Α.Φ.Μ., εφόσον αυτά παρέχονται, τον τόπο, το χρόνο και τα είδη που κατάσχονται σε
συνοπτική περιγραφή κατ` είδος και δικαιούχο, καθώς και την αιτία της κατάσχεσης. Το
πρωτόκολλο κατάσχεσης υπογράφεται από τα ελεγκτικά όργανα και από τον κάτοχο ή κύριο
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των εμπορευμάτων και αντίγραφο αυτού δικαιούται να λάβει ο ελεγχόμενος, ενώ το
πρωτότυπο διαβιβάζεται στην προϊσταμένη κατά περίπτωση Αρχή.
4. Η καταστροφή των εμπορευμάτων γίνεται άμεσα και επί τόπου με κάθε πρόσφορο μέσο,
περιλαμβανομένης της ρίψης εντός απορριμματοφόρου ή με την καταστροφή της εμπορικής
αξίας του προϊόντος με ανεξίτηλο χρωματισμό (σπρέι). Κατ` εξαίρεση και εφόσον η επιτόπια
καταστροφή δεν είναι τεχνικά δυνατή, τα παράνομα προϊόντα συσκευάζονται σε σάκους,
μεταφέρονται σε αποθηκευτικούς χώρους και καταστρέφονται αμελλητί. Τα παράγωγα
προϊόντα της καταστροφής δύναται να διατίθενται για ανακύκλωση.
5. Αν κατά τη διαδικασία της κατάσχεσης το μόνο ελλείπον είναι η κατοχή της άδειας ή των
νομίμων παραστατικών και γίνει επίκληση ύπαρξης αυτών και εάν αυτό δεν μπορεί να
πιστοποιηθεί υπηρεσιακά κατά το χρόνο του ελέγχου, παρέχεται στον ενδιαφερόμενο
τριήμερη προθεσμία προσκόμισης των νομίμων εγγράφων στην αρμόδια για την κατάσχεση
Αρχή, τα δε κατασχεθέντα προϊόντα τίθενται σε μεσεγγύηση του κατόχου και
καταστρέφονται μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής.
6. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου τα ελεγκτικά όργανα της παραγράφου 2 έχουν
τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του ΣΔΟΕ.
7. Ειδικά για τα εμπορεύματα που βρίσκονται σε στεγασμένους χώρους, για τα οποία
υπάρχει υπόνοια παραβίασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και για τα οποία ο
κύριος ή κάτοχος τους αντιτίθεται εγγράφως, κατά την ώρα του ελέγχου, στην άμεση
καταστροφή τους, συσκευάζονται, σφραγίζονται και κατάσχονται από την αρμόδια Αρχή στα
χέρια του κατόχου αυτών, ο οποίος ορίζεται μεσεγγυούχος.
Στη συνέχεια, ανεξαρτήτως υποβολής ή μη αντιρρήσεων, η αρμόδια Αρχή συντάσσει
πρωτόκολλο κατάσχεσης με πλήρη καταγραφή των κατασχεθέντων εμπορευμάτων κατ`
είδος και δικαιούχο, το οποίο επιδίδει στον κάτοχο, ενώ ταυτόχρονα κοινοποιείται στον
εκάστοτε πληρεξούσιο ή αντίκλητο του δικαιούχου μαζί με ληφθέν δείγμα των
κατασχεθέντων εμπορευμάτων, ο οποίος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την
ημερομηνία της κοινοποίησης του πρωτοκόλλου να υποβάλει πόρισμα περί της παραβίασης
ή μη των δικαιωμάτων του διανοητικής ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση που το εν λόγω πόρισμα δεν υποβληθεί εντός της προαναφερόμενης
προθεσμίας ή αποφαίνεται περί μη παραβίασης των δικαιωμάτων του δικαιούχου αίρεται η
κατάσχεση.
Σε περίπτωση που το εν λόγω πόρισμα αποφαίνεται περί της παραβίασης δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας, κοινοποιείται στον κάτοχο και, εφόσον αυτός δεν προβάλει
αντιρρήσεις εντός τριών (3) ημερών, τα κατασχεθέντα εμπορεύματα καταστρέφονται με
μέριμνα της αρμόδιας Αρχής με σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου. Τα έξοδα καταστροφής
αναλαμβάνονται από τον εκάστοτε δικαιούχο και μόνο για τα κατασχεθέντα εμπορεύματα
που του αναλογούν σύμφωνα με το πρωτόκολλο κατάσχεσης.
Σε περίπτωση υποβολής εγγράφων αντιρρήσεων από τον κάτοχο των εμπορευμάτων, η
υπηρεσία αμελλητί γνωστοποιεί τούτο στον δικαιούχο και του παρέχει προθεσμία δέκα (10)
ημερών για να ασκήσει τα κατά νόμο δικαιώματα του. Εάν μέχρι την παρέλευση της
προθεσμίας αυτής δεν γνωστοποιηθεί στην υπηρεσία το αποτέλεσμα της ενέργειας του
σηματουχου, αίρεται η προσωρινή κατάσχεση.
8. Ως δικαιούχος νοείται: α) ο δικαιούχος δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού
δικαιώματος, σχεδίου ή υποδείγματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή συμπληρωματικού
πιστοποιητικού προστασίας, δικαιώματος δημιουργού νέας φυτικής ποικιλίας,
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προστατευόμενης ονομασίας προελεύσεως, προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης και,
γενικότερα, οποιουδήποτε από τα δικαιώματα που αναγράφονται στην παράγραφο 1, ή β)
κάθε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που
αναφέρονται στο στοιχείο α` ή ο αντιπρόσωπος του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένος
χρήστης.
Ως πληρεξούσιος ή αντίκλητος του δικαιούχου νοείται κάθε πρόσωπο το οποίο ορίζεται ως
διοικητικός υπεύθυνος σύμφωνα με την Κοινοτική ή Εθνική αίτηση Τελωνειακής
Παρέμβασης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει κατατεθεί κατά τον Κανονισμό 1383/2003/ΕΚ
στις Αρμόδιες Αρχές.
9. Οι Τελωνειακές Αρχές δύναται να προβαίνουν σε δέσμευση εμπορευμάτων τα οποία
διακινούνται με αυτοκινούμενα μέσα ή διατίθενται στο υπαίθριο εμπόριο ή βρίσκονται εντός
αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασμένων ή μη, ή βρίσκονται σε χώρους στεγασμένου
εμπορίου, τα οποία είναι ύποπτα ότι συνιστούν εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης ή
πειρατικά και για τα οποία έχει υποβληθεί ή υποβάλλεται, η προβλεπόμενη από τον
Κανονισμό 1383/2003/ΕΚ, αίτηση παρέμβασης του δικαιούχου δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας.
Για τη δέσμευση των εμπορευμάτων, την κοινοποίηση της δέσμευσης αυτής στον δικαιούχο
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τον κάτοχο ή κύριο των εμπορευμάτων, την
καταστροφή τους, τα έξοδα καταστροφής τους και την αποδέσμευση τους, εφαρμόζονται
αναλογικά οι διατάξεις του Κανονισμού 1383/2003/ΕΚ.
10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος και κάθε
σχετική λεπτομέρεια.».
4. Με την περ. α του άρθρου 22 καταργείται το άρθρο 100 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), το
οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 100
Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ)
1. Στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης συνιστάται συλλογικό όργανο με την ονομασία
Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ). Το
ΣΥΚΕΑΑΠ εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
2. Σκοπός του ΣΥΚΕΑΑΠ είναι να συντονίζει και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για
την αντιμετώπιση φαινομένων παράνομου εμπορίου, όπως διακίνηση στην αγορά κάθε
είδους εμπορευμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία κυκλοφορούν κατά παράβαση
των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, στερούνται των νόμιμων
παραστατικών ή σημάνσεων, διατίθενται χωρίς την απαιτούμενη άδεια, συνιστούν
απομίμηση προϊόντων ή διακινούνται κατά παράβαση διατάξεων σχετικών με την προστασία
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή διατάξεων της Κοινοτικής Τελωνειακής
νομοθεσίας και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001). Για την εξυπηρέτηση του
ανωτέρω σκοπού το ΣΥΚΕΕΑΠ συγκεντρώνει και αναλύει πληροφορίες και στοιχεία που
προέρχονται από ελέγχους που διενεργούν οι επιμέρους αρμόδιες αρχές.
3.α. H αρμοδιότητα του ΣΥΚΕΑΑΠ εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια και με απόφαση του
Προέδρου του ή του αναπληρωτή του Προέδρου όταν ο τελευταίος κωλύεται, εκδίδονται
εντολές ελέγχου και κίνησης Υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή.
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Με κοινή απόφαση του Προέδρου του ΣΥΚΕΑΑΠ και του κατά τόπον, αρμόδιου
Περιφερειάρχη ορίζεται, μεταξύ των υπαλλήλων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των
Περιφέρειων της Χώρας, σύνδεσμος μεταξύ του ΣΥΚΕΑΑΠ και των τοπικών Υπηρεσιών για την
συγκρότηση Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου ή συνδρομή σε δράσεις άλλων ελεγκτικών
Υπηρεσιών, υπό τον συντονισμό του ΣΥΚΕΑΑΠ. Με όμοια απόφαση που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην
συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με κάθε
επιμέρους Περιφέρεια.
β. Oι υπηρετούντες στο ΣΥΚΕΑΑΠ μπορούν κατόπιν ειδικής εντολής του Προέδρου αυτού ή
του αναπληρωτή του να προβαίνουν σε ελέγχους σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το
φορέα στον οποίο ανήκουν οργανικά, καθώς και να συνδράμουν στους ελέγχους που
πραγματοποιούν τα μικτά κλιμάκια ελέγχου σε όλη την Επικράτεια, μόνον κατά το μέρος που
αφορά την καθ’ ύλην αρμοδιότητα του φορέα στον οποίο ανήκουν οργανικά. Οι υπηρεσίες
στις οποίες ανήκουν οργανικά οι αποσπασμένοι στο ΣΥΚΕΑΑΠ, προβαίνουν στην επιβολή των
κυρώσεων των υποθέσεων που τους αποστέλλονται αρμοδίως και ενεργούν για τη
διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών. Στην περίπτωση της επιβολής κυρώσεων από τους
ελεγκτές που αποσπώνται στο ΣΥΚΕΑΑΠ από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή, αρμόδια για τη διεκπεραίωση καθίσταται η Διεύθυνση Ελέγχων και
Παρατηρητηρίων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
4. Αρμοδιότητες του ΣΥΚΕΑΑΠ είναι:
α. Ο συντονισμός των ενεργειών των αρμοδίων αρχών για την πάταξη του παραεμπορίου και
τον έλεγχο της διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών, ιδίως δε του Σώματος Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος, των Τελωνείων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού
Σώματος, της Δημοτικής Αστυνομίας, των Διευθύνσεων Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης
των Περιφερειών, του ΕΦΕΤ, του Σ.ΕΠ.Ε., των Υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο
σύμφωνα με το άρθρο 51 και των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου
Εμπορίου των Περιφερειών (ΚΕΛΑΥΕ). Οι ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται με
το Κέντρο και να παρέχουν σε αυτό κάθε αναγκαία πληροφορία.
Οι υπηρετούντες στο Κέντρο ύστερα από σχετική εντολή του Προέδρου ή του αναπληρωτή
του, μπορούν να έχουν πρόσβαση και να λαμβάνουν κάθε αναγκαία πληροφορία ή στοιχείο
που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έργου τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή επαγγελματικού απορρήτου.
β. Η οργάνωση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς, σχεδίων δράσεων σε
τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, για την συγκρότηση των μικτών κλιμακίων.
γ. Ο έλεγχος καταγγελιών και πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση του με οποιονδήποτε
νόμιμο τρόπο και μέσο.
δ. Η πραγματοποίηση συσκέψεων συντονισμού με εκπροσώπους φορέων της κεντρικής
διοίκησης, των περιφερειακών και τοπικών αρχών ή άλλων φορέων, όπως της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου
(ΕΣΕΕ) και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος
(ΓΣΕΒΕΕ).
ε. Οι έλεγχοι από τους αποσπασμένους στο ΣΥΚΕΑ-ΑΠ πραγματοποιούνται μόνο κατά το
μέρος που αφορά την αρμοδιότητα των φορέων στους οποίους ανήκουν οργανικά, όπως
ειδικά αναφέρεται στην περίπτωση α΄.
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5. Το ΣΥΚΕΑΑΠ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με
όμοια απόφαση ορίζεται ως εκτελεστικός υπεύθυνος του ΣΥΚΕΑΑΠ στέλεχος του δημόσιου
τομέα, εν ενεργεία ή μη, με επιχειρησιακή εμπειρία στην οργάνωση, το συντονισμό και την
εκτέλεση ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων ελέγχου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να
καθορίζεται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις και εφόσον το επιλεγέν πρόσωπο
δεν είναι στέλεχος εν ενεργεία του δημόσιου τομέα, μηνιαία αμοιβή του ίση, κατ’ ανώτατο
όριο, με το 60% των εκάστοτε μηνιαίων αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
6. Στο ΣΥΚΕΑΑΠ διατίθενται για αποκλειστική απασχόληση, με διετή θητεία, υπάλληλοι της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με προϋπηρεσία σε οργανική
μονάδα με κυρωτικές αρμοδιότητες και δύο (2) ελεγκτές της Διεύθυνσης Πολιτικής
Ποιότητας (Μετρολογία) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας οι οποίοι εντέλλονται για κατ'
αρμοδιότητα ελέγχους από το Συντονιστικό Κέντρο.
7. Η θητεία των μελών του ΣΥΚΕΑΑΠ είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί για άλλη μια
διετία. Το ΣΥΚΕΑΑΠ υποστηρίζεται γραμματειακά από την Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και Διοικητικά και
Οικονομικά από τις Διευθύνσεις Διοικητικού και Οικονομικού αντίστοιχα της Γενικής
Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να
αυξηθεί ο αριθμός των μελών του ΣΥΚΕΑΑΠ ώστε να μετέχουν σε αυτό εκπρόσωποι των
αναφερομένων στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65) φορέων.
Στους ελεγκτές καταβάλλονται, εκτός από τις αποδοχές του οικείου φορέα που ανήκουν
οργανικά, με τις προϋποθέσεις καταβολής τους και αποζημίωση για πέραν του ωραρίου
εργασίας και οδοιπορικά έξοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα
που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του ΣΥΚΕΑΑΠ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του εκάστοτε αρμόδιου
Υπουργού καθορίζονται οι λεπτομέρειες διασύνδεσης του ΣΥΚΕΑΑΠ με τα πληροφοριακά
συστήματα των συναρμόδιων ελεγκτικών Υπηρεσιών.
10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ από την έκδοση των αποφάσεων της
παρ. 5, οπότε και καταργείται το άρθρο 40 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120). Υποθέσεις που κατά
την ημερομηνία κατάργησης του άρθρου 40 του ν. 4155/2013 εκκρεμούν στο ΣΥΚΑΠ
μεταφέρονται στο ΣΥΚΕΑΑΠ.».
5. Με την περ. β του άρθρου 22 καταργείται το άρθρο 56 του π.δ. 147/2017 (Α’ 192), το
οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 56
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ
1.Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ελέγχων και Παρατηρητηρίων είναι:
α) ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. προϊόντων και εμπορευμάτων και σε
χώρους παροχής υπηρεσιών καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης καταναλωτικών αγαθών
και υπηρεσιών με τις διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας
Καταναλωτή.
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β) η συλλογή τιμών προϊόντων και υπηρεσιών και η καταγραφή και τήρηση αυτών στο
σύστημα του Παρατηρητηρίου Τιμών και σε άλλα συστήματα, καθώς και η πληροφόρηση,
μέσω των συστημάτων για τα επίπεδα και την εξέλιξη των τιμών.
2. Η Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Το Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων Τροφίμων και Ποτών.
β) Το Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων Βιομηχανικών Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών.
γ) Το Τμήμα Παρατηρητηρίων Τιμών.
δ) Το Τμήμα Χημικών Αναλύσεων.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των
τμημάτων της ως εξής:
α) Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων Τροφίμων και Ποτών.
αα. Η οργάνωση ελέγχων για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της αγοράς σε
καθημερινή βάση στην περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της
Περιφέρειας.
ββ. Η οργάνωση και συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια ελέγχων σε όλη την επικράτεια σε
συνεργασία με ΣΥΚΑΠ και άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες μετά από εντολή του Γενικού
Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
γγ. Η συνεργασία με τις συναρμόδιες περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες.
δδ. Απαντήσεις σε κοινοβουλευτικούς ελέγχους και δικαστικά θέματα αρμοδιότητας του.
εε. Η συλλογή πληροφοριών και στοιχείων από συναρμόδιες υπηρεσίες, ηλεκτρονικές
πλατφόρμες και φορείς αγοράς.
στστ. Η εκπροσώπηση σε διυπουργικά – ενωσιακά όργανα, επιτροπές, διεθνείς οργανισμούς,
ομάδες εργασίας για θέματα Εποπτείας Αγοράς.
ζζ. Η αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω σχεδίων εκτάκτου ανάγκης.
ηη. Ο έλεγχος ελληνικού σήματος.
θθ. Η τήρηση και ενημέρωση του ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου της Διεύθυνσης.
β) Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων Βιομηχανικών Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών.
αα. Η οργάνωση ελέγχων για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της αγοράς σε
καθημερινή βάση στην περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της
Περιφέρειας.
ββ. Η οργάνωση και συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια ελέγχων σε όλη την επικράτεια σε
συνεργασία με ΣΥΚΑΠ και άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες μετά από εντολή του Γενικού
Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
γγ. Η συνεργασία με τις συναρμόδιες περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες.
δδ. Απαντήσεις σε κοινοβουλευτικούς ελέγχους και δικαστικά θέματα αρμοδιότητας του.
εε. Η συλλογή πληροφοριών και στοιχείων από συναρμόδιες υπηρεσίες, ηλεκτρονικές
πλατφόρμες και φορείς αγοράς
στστ. Η εκπροσώπηση σε διυπουργικά – ενωσιακά όργανα, επιτροπές, διεθνείς οργανισμούς,
ομάδες εργασίας για θέματα Εποπτείας Αγοράς.
ζζ. Η αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω σχεδίων εκτάκτου ανάγκης.
ηη. Ο έλεγχος ελληνικού σήματος.
θθ. Η τήρηση και ενημέρωση του ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου της Διεύθυνσης.
γ) Τμήμα Παρατηρητηρίων Τιμών.
αα. Οι τιμοληψίες σε επίπεδο λιανικής για τρόφιμα και ποτά, προϊόντα πρωτογενούς
παραγωγής, βιομηχανικά προϊόντα, καύσιμα και υπηρεσίες.
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ββ. Οι τιμοληψίες για προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής σε επίπεδο παραγωγού, προϊόντα
πρωτογενούς παραγωγής σε επίπεδο χονδρικής και νωπά αλιεύματα σε ιχθυόσκαλες.
γγ. Η επεξεργασία στοιχείων για τη διαχρονική εξέλιξη τιμών και την εξαγωγή στατιστικών
συμπερασμάτων.
δδ. Η εκπροσώπηση σε διυπουργικά – ενωσιακά όργανα, επιτροπές, διεθνείς οργανισμούς
και ομάδες εργασίας.
εε. Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων τραπεζικών συναλλαγών.
στστ. Η Υποστήριξη των σχετικών ηλεκτρονικών Παρατηρητηρίων.
δ) Τμήμα Χημικών Αναλύσεων.
αα. Η διενέργεια χημικών και οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου με σκοπό τη συλλογή
των απαραίτητων στοιχείων για τη διαμόρφωση των παραμέτρων ποιότητας και νοθείας του
ελληνικού ελαιολάδου.
ββ. Η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και των ενδιαφερόμενων παραγωγικών τάξεων
για την προστασία του ελληνικού ελαιολάδου που συνιστά εθνικό προϊόν και είναι βασικό
είδος για τη διατροφή του Έλληνα καταναλωτή.
γγ. Η ενημέρωση του Υπουργείου που είναι αρμόδιο για τη χάραξη και εφαρμογή της
κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των τροφίμων, σχετικά με τις μελέτες που διενεργεί για
το ελληνικό ελαιόλαδο και η συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων του τμήματος σε όργανα
διεθνών οργανισμών.
δδ. Η διενέργεια οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου κατόπιν αιτημάτων των
υπεύθυνων φορέων ελέγχου της αγοράς και η γνωμοδότηση για την κατάταξη του
ελαιολάδου σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 2568/91.
εε. Ο εργαστηριακός έλεγχος δειγμάτων ελαιολάδου κρατικών προμηθειών, εφόσον
προβλέπεται από τους όρους των διακηρύξεων και των συμβάσεων.
στστ. Η παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης φυσικοχημικών αναλύσεων και οργανοληπτικών
αναλύσεων ελαιολάδου, χορήγησης πιστοποιητικών ποιότητας και οργανοληπτικής
εξέτασης, προς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, κατόπιν είσπραξης τελών, σύμφωνα
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Υ.Α. 300 2640/1552/06-02-2002 (Β΄161), (άρθρο 33
παρ. 1 ν. 3377/2005 , Α΄202).
ζζ. Η συμμετοχή σε όργανα διεθνών οργανισμών για θέματα που αφορούν τις φυσικές και
χημικές σταθερές, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις μεθόδους ελέγχου ελαιολάδου.
ηη. Η συμμετοχή στην υποεπιτροπή χημικών εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
για την γνωμοδότηση των κριτηρίων που καθορίζουν τα όρια εμπορίας και διακίνησης
ελαιολάδου.
θθ. Η συμμετοχή σε όργανα διεθνών οργανισμών για θέματα που αφορούν τα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου.
ιι. Η διοργάνωση διεργαστηριακών δοκιμών στην Ελλάδα για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των
αναγνωρισμένων ομάδων δοκιμαστών παρθένου ελαιολάδου.
ιαια. Η συμμετοχή σε εργαστηριακές δοκιμές ελέγχου ποιότητας με εργαστήρια άλλων
χωρών, που πραγματοποιούνται για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας των μεθόδων ανάλυσης
και των εργαστηρίων.
ιβιβ. Η διεξαγωγή και εκπόνηση ετήσιας μελέτης των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του
παρθένου ελαιολάδου από όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας.
ιγιγ. Η παρακολούθηση και μελέτη των τεχνολογικών εξελίξεων στη βιομηχανική παραγωγή
ελαίων και σπο-ρελαίων.
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ιδιδ. Η συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα προς αναζήτηση νέων μεθόδων αναλύσεων για
τη βελτίωση της ποιότητας και την καταπολέμηση της νοθείας του ελαιολάδου.
ιειε. Η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς σε εργαστηριακές έρευνες.
ιστιστ. Η οργάνωση και πραγματοποίηση σεμιναρίων για την οργανοληπτική αξιολόγηση του
παρθένου ελαιολάδου.».

6. Με την παρ. 1 του άρθρου 23 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
71 ν. 4072/2012 (Α’ 86), η οποία έχει ως εξής:
«2. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι η συνέλευση των εταίρων διεξάγεται με
τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη,
ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν
υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.»

7. Με την παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 αντικαθίσταται αντίστοιχα το πρώτο εδάφιο της παρ.
4 και η παρ. 5 του άρθρου 90 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), οι οποίες έχουν ως εξής:
«4. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν όλα τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου, η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με
τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η
πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες
πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.».
«5. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να
διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από
εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια
ή αναπηρία.».

8. Με την παρ. 4 του άρθρου 23 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4548/2018,
η οποία έχει ως εξής:
«3. Επί εταιρειών των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, το
καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι, αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η
γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα
συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά
μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125.»
9. Με την παρ. 5 και 6 του άρθρου 23 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και
προστίθεται παρ. 3 αντίστοιχα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 125
Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο
1. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση
από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία
του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή
μέτρα ώστε:
α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη
συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται
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στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής
σύνδεσης,
β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή
οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση,
προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να
ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και
γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.
2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη
για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.».

10. Με την παρ. 7 του άρθρου 23 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 127 ν. 4548/2018, η
οποία έχει ως εξής:
«3. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση με τα
ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 και για τα πρόσωπα των παραγράφων
1 και 2.»
11. Με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 24 αντικαθίσταται το άρθρο 51 του ν. 4072/2012
(Α’ 86), το έχει ως εξής:
«Άρθρο 51
Διαδικασία σύστασης
Για τη διαδικασία σύστασης της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5Α του ν.
3853/2010 (Α` 90), όπως το άρθρο αυτό προστίθεται με το άρθρο 117 παράγραφος 3 του
παρόντος νόμου. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και αν, σύμφωνα με το νόμο, απαιτείται
άδεια λειτουργίας της εταιρικής επιχείρησης ή το κατάστατικό της εταιρείας πρέπει να
εγκριθεί από κάποιον αρμόδιο φορέα προκειμένου η εταιρεία να αρχίσει τις εργασίες
επιδίωξης του σκοπού της. Στις περιπτώσεις αυτές η άδεια ή η έγκριση μπορεί να χορηγείται
αφού συσταθεί η εταιρεία, αλλά πριν αρχίσει τις εργασίες για τις οποίες ο νόμος απαιτεί
άδεια ή έγκριση.».

12. Με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 24 τροποποιείται η υποπερ. αα’ της περ. α’ του
άρθρου 2 του ν. 4441/2016 (Α’ 227), η οποία η έχει ως εξής:
«α) «Υπηρεσία Μίας Στάσης»: τα φυσικά πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
τα οποία ορίζονται ως αρμόδια για την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των
διαδικασιών σύστασης ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών, ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών:
αα) Ως «Υπηρεσία Μίας Στάσης» για τη σύσταση ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών
και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, ορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού
Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του άρθρου 2 του Ν. 3419/2005 (Α` 297), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
αβ) Ως «Υπηρεσία Μίας Στάσης» για τη σύσταση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης,
ανωνύμων εταιρειών, καθώς και των προσωπικών και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών για τη σύσταση των οποίων όταν συντάσσονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο,
ορίζεται ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης.».
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13. Με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 24 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 8 του ν. 4441/2016, η οποία έχει ως εξής:
«1. Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), η σύσταση εταιρείας η οποία υπάγεται
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με
τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού
Εμπορικού Μητρώου. Μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης συστήνονται μόνο οι
εταιρείες για τις οποίες δεν προβλέπεται η κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου και
εφόσον χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 9.»

14. Με το άρθρο 25 προστίθενται παρ. 6 και 7 στο άρθρο 58 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), το
οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 58
Πληροφοριακό Σύστημα
1. Για την ορθή παρακολούθηση των χορηγούμενων αδειών υπαίθριου εμπορίου, την
ανανέωση των στοιχείων αυτών, των διενεργούμενων ελέγχων και την επιβολή και είσπραξη
των προστίμων τηρείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Ως ηλεκτρονική βάση, που θα
χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ορίζεται το Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ).
2. Κάθε ισχύουσα, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, άδεια πωλητή υπαίθριου εμπορίου
και κάθε νέα άδεια που εκδίδεται καταχωρίζεται στο ΟΠΣΠΑ. Για το λόγο αυτόν οι αδειούχοι
υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου) υποχρεούνται να
προσέρχονται στους δήμους μόνιμης κατοικίας τους, προκειμένου να απογραφούν και να
τους αποδοθεί νέο έντυπο άδειας. Γ ια αδειούχους λαϊκών αγορών αρμοδιότητας
Περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι αδειούχοι προσέρχονται στις οικείες
Διευθύνσεις Λαϊκών Αγορών.
3. Οι Εκθέσεις Ελέγχου και τα επιβληθέντα πρόστιμα καταχωρίζονται αμελλητί από τους
αρμόδιους προς τούτο υπαλλήλους στο ΟΠΣΠΑ.
4. Οι φορείς λειτουργίας καταχωρίζουν τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν υπό την ευθύνη
τους στο Πληροφοριακό Σύστημα.
5. Τα στοιχεία που τηρούνται υποχρεωτικά, οι έχοντες δικαίωμα πρόσβασης στο ΟΠΣΠΑ, τα
στοιχεία που πρέπει να φέρουν οι αδειούχοι, το πρόγραμμα απογραφής και οι σχετικές
προθεσμίες ανά περιφέρεια, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, θέμα που αφορά στην
οργάνωση και λειτουργία του ΟΠΣΠΑ, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εσωτερικών. Μετά το πέρας των προθεσμιών που θα τεθούν
με την ανωτέρω απόφαση, οι άδειες που δεν έχουν καταχωρισθεί στο ΟΠΣΠΑ, παύουν να
ισχύουν μέχρι την ηλεκτρονική καταγραφή τους και δεν παρέχουν δικαίωμα άσκησης της
αντίστοιχης δραστηριότητας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρισης επιβάλλεται από την
αρχή που προβαίνει στην καταγραφή πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ.».

15. Με το άρθρο 26 προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 17 του άρθρου 85 του ν.
4399/2016, η οποία έχει ως εξής:
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«17. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 80,
καθώς και των παραγράφων 4 του άρθρου 24, 4 του άρθρου 25 και 2 του άρθρου 27,
διατηρείται σε ισχύ η υπ` αριθμ. 2/88585/ 0022/21.12.2012 κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων (ΥΟΔΔ 592).
Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στην 26226/ 3.3.2017 απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 117) αφορούν ποσά πλέον Φ.Π.Α. και
έχουν εφαρμογή από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω απόφασης. Τα μηνιαία όρια
αποζημιώσεων της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της απόφασης του
προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται σωρευτικά σε ετήσια βάση και όχι πέρα του ποσού
των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400.00) ευρώ.».
16. Με την περ. α της παρ. 1 του άρθρο 27 τροποποιείται η περ. η’ της παρ. 3 του άρθρου
65 του ν. 4497/2017, η οποία έχει ως εξής:
«3. Τα Επιμελητήρια ασκούν επίσης τις εξής δραστηριότητες για την επίτευξη του σκοπού
τους:
α. Μπορούν να αναλάβουν, μόνα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, τη διαχείριση:
αα. επιχειρηματικών πάρκων, χώρων υποδοχής επιχειρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων
μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το ν. 3892/2011 (Α` 143),
ββ. μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, σταθμών, λιμένων, αιθουσών δημοπρασιών,
γενικών αποθηκών, εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε.
καθορίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης τέτοιων δραστηριοτήτων και ρυθμίζονται οι
αναγκαίες λεπτομέρειες.
β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστούν, είτε αυτοτελώς είτε με άλλους
φορείς, εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν υπάγονται στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α` 101) με σκοπούς:
αα. την ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
ββ. την παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης στα μέλη τους, σύμφωνα με την περίπτωση ι` της
παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3879/2010 (ΑΙ63), εφόσον οι εταιρείες μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα αδειοδοτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Θ` του ν. 4093/2012 (Α` 222),
γγ. την υλοποίηση κάθε μορφής συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και
δδ. την υποστήριξη αναπτυξιακών δράσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς
και την προαγωγή της επιχειρηματικής καινοτομίας και εξωστρέφειας.
Οι δραστηριότητες τέτοιων εταιρειών διακρίνονται σαφώς από τις αρμοδιότητες δημοσίου
δικαίου που ασκούν οι οργανικές μονάδες των Επιμελητηρίων. Η σύσταση τέτοιων εταιρειών
γνωστοποιείται εντός τριών (3) μηνών από την ίδρυσή τους και με ευθύνη της Διοικητικής
Επιτροπής στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης με την υποβολή έκθεσης, στην οποία
περιγράφεται ο οικονομικός σκοπός που θα εξυπηρετεί η εταιρία, αναλύονται τα μέσα και
οι πόροι που θα έχει στην διάθεσή της για την επιδίωξή του και τεκμηριώνεται η σύνδεση
των δραστηριοτήτων της εταιρείας με την αποστολή των Επιμελητηρίων. Σε περίπτωση μη

54

56

υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής αυτής της έκθεσης, επιβάλλεται στα μέλη της
Διοικητικής Επιτροπής η ποινή της αργίας έως δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τη διαδικασία που
ορίζει το Κεφάλαιο Ζ`.
γ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να συμμετέχουν σε κεφαλαιουχικές
εταιρείες, η δραστηριότητα των οποίων εξυπηρετεί ειδικό σκοπό δημοσίου συμφέροντος και
οι οποίες απολαμβάνουν όλων των ωφελειών εθνικής ή κοινοτικής χρηματοδότησης ή
επιχορήγησης. Η συμμετοχή σε τέτοιες εταιρείες εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και
Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2042/1992 (Α` 75).
Τα Επιμελητήρια που μετέχουν σε Εταιρίες Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) του
άρθρου 45 του ν. 3982/2011 (Α` 143), δεν υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 14 του
ν. 2042/1992 (Α` 75). Για τη συμμετοχή σε ΕΑΝΕΠ, επιτρέπεται η αξιοποίηση μέρους του
αποθεματικού τους μετά από έγκριση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Για την
έκδοση της σχετικής απόφασης, το οικείο Επιμελητήριο καταθέτει αίτηση η οποία
περιλαμβάνει:
αα. Αναφορά στο ύψος του ποσού που ενδιαφέρεται να επενδύσει και
ββ. Έκθεση Τεκμηρίωσης της Σκοπιμότητας σχετικά με τις προβλεπόμενες επιπτώσεις
ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν.
3982/2011.
δ. Τα Επιμελητήρια μπορούν να συμμετέχουν στο κεφάλαιο των εταιρειών των περιπτώσεων
β` και γ`, καθώς και σε κάθε αύξηση αυτού, αλλά δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επιχορήγηση
των εν λόγω εταιρειών, ούτε η σύναψη συμβάσεων προμηθειών αγαθών ή τεχνικού έργου
με αυτές.
ε. Διεξάγουν σεμινάρια, οργανώνουν συνέδρια και χορηγούν τις σχετικές βεβαιώσεις στην
ημεδαπή ή την αλλοδαπή σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ινστιτούτα.
στ. Εκδίδουν περιοδικά ή βιβλία ή επιχορηγούν τέτοιες εκδόσεις, επιχειρηματικού και
αναπτυξιακού κυρίως περιεχομένου και μεριμνούν για αντίστοιχες ηλεκτρονικές εκδόσεις.
ζ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιχορηγούν πρωτοβουλίες που συμβάλλουν
στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας,
απονέμουν βραβεία ή άλλες τιμητικές διακρίσεις για διακεκριμένες επιχειρηματικές
δραστηριότητες. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί
να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου.
η. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους ενισχύουν οικονομικά δράσεις
επαγγελματικών συλλόγων, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών
οργανώσεων υπαλλήλων των Επιμελητηρίων και εργοδοτικών οργανώσεων, εμπορικών ή
βιοτεχνικών συλλόγων ή Ομοσπονδιών αυτών, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) και σωματείων στο πλαίσιο του σκοπού τους. Το συνολικό ποσό που διατίθεται
ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων
κάθε Επιμελητηρίου.
Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα Επιμελητηρίου, με
σκοπό, αποκλειστικά, την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων των φορέων του α`
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εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, οι οποίοι διατίθενται στο οικείο Επιμελητήριο για την
υποστήριξη των εργασιών του τακτικού προσωπικού και οι οποίοι είχαν προσληφθεί πριν
από τη δημοσίευση του ν. 4497/2017.
Σε περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, το ποσοστό της παραγράφου 1 μπορεί να
αυξηθεί κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα Επιμελητηρίου, με σκοπό,
αποκλειστικά, την παροχή κάθε μορφής δωρεάς προς φορείς του δημοσίου τομέα, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 3Α του ν. 4182/2013 (Α` 185).
Η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων των φορέων του α` εδαφίου της παρούσας
περίπτωσης, οι οποίοι διατίθενται στο οικείο Επιμελητήριο για την υποστήριξη των εργασιών
του τακτικού προσωπικού και οι οποίοι είχαν προσληφθεί πριν από τη δημοσίευση του ν.
4497/2017, δεν δύναται να υπερβαίνει την αντίστοιχη μισθολογική κατάταξη του τακτικού
προσωπικού του οικείου Επιμελητηρίου.
θ. Υλοποιούν δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών τους σχετικά με το έργο που
επιτελούν. Για την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας διατηρούν υποχρεωτικά ιστοσελίδα,
στην οποία δημοσιεύονται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, οι οικονομικές καταστάσεις τους,
πληροφορίες για τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., ο ετήσιος προγραμματισμός και ο απολογισμός
δράσεων, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά την αποστολή των επιμελητηρίων.
Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης, μέσω
καταχωρήσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% των
ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου.
ι. Συμβάλλουν στην αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης, ιδίως φυσικών καταστροφών, οι
οποίες πλήττουν τη χωρική ενότητα αρμοδιότητάς τους, όμορη περιοχή ή την επικράτεια στο
σύνολό της.

17. Με την παρ. 2 του άρθρο 27 τροποποιούνται οι παρ. 1, 4, 8, 9 και 10 του άρθρου 77 του
ν. 4497/2017, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 77
Εποπτεία και Οικονομικές Καταστάσεις Επιμελητηρίων και της Κ.Ε.Ε.
1. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ασκεί επί των Επιμελητηρίων και της Κ.Ε.Ε.
κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία ως προς τη νομιμότητα των πράξεών τους που
αφορούν τη διαχείριση των οικονομικών τους πόρων και των ανταποδοτικών τελών που
εισπράττουν.
2. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου
ημερολογιακού έτους.
3. Τα Επιμελητήρια εφαρμόζουν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της
διαφάνειας και της ειλικρίνειας, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4270/2014 (Α` 143). Ο
προϋπολογισμός κάθε οικονομικού έτους ακολουθεί τις γενικές αρχές κατάρτισης των
προϋπολογισμών, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 49, 62 και 64Α του ν. 4270/2014.
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4. Ο προϋπολογισμός κάθε οικονομικού έτους συντάσσεται από τη Διοικητική Επιτροπή το
πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, εγκρίνεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται, για τελική έγκριση, στον Υπουργό Οικονομίας και
Ανάπτυξης το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
5. Ο προϋπολογισμός συνοδεύεται:
α. από την έκθεση του Οικονομικού Επόπτη, στην οποία αιτιολογείται κάθε υπέρβαση άνω
του 5% από τα προϋπολογισθέντα, κατά το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος, έσοδα ή
έξοδα του Επιμελητηρίου, για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα ετήσια οικονομικά στοιχεία.
Στην ίδια έκθεση, ο προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου διαρθρώνεται κατά προγράμματα
που περιλαμβάνουν στοιχεία δαπανών, τα οποία αντιστοιχούν σε σύνολο μέτρων που
συμβάλλουν, με διαρθρωμένο και συμπληρωματικό τρόπο, στην επίτευξη ενός ή
περισσοτέρων συγκεκριμένων στόχων και αφορούν την αποστολή των Επιμελητηρίων και
β. από έκθεση που συντάσσεται από τη Διοικητική Επιτροπή και περιλαμβάνει τον
προγραμματισμό δράσεων του Επιμελητηρίου για το αντίστοιχο οικονομικό έτος. Στον ετήσιο
προγραμματισμό περιγράφονται οι βασικές δράσεις που θα υλοποιήσει το Επιμελητήριο
εντός του έτους, το αναμενόμενο αναπτυξιακό τους αποτέλεσμα και τα μέσα υλοποίησης
αυτών.
6. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού, το Επιμελητήριο μπορεί να προβεί σε δαπάνες
που ανέρχονται στο 40% των, ανά κωδικό αριθμό εξόδου, πιστώσεων του προϋπολογισμού
του προηγούμενου οικονομικού έτους και μόνο.
7. Τροποποιήσεις προϋπολογισμών υποβάλλονται με την ανωτέρω διαδικασία έως την 30ή
Οκτωβρίου του ιδίου οικονομικού έτους. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για έκτακτες δαπάνες
που παρουσιάζουν αύξηση μικρότερη ή ίση του 5% του προϋπολογισθέντος αντίστοιχου
ποσού και είναι επαρκώς αιτιολογημένες.
8. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 6 να εγκρίνει
με αποφάσεις του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, αύξηση πιστώσεων του
προϋπολογισμού των Επιμελητηρίων κατά ποσά ίσα με έσοδα του προϋπολογισμού που δεν
είχαν προβλεφθεί και που προκύπτουν από:
α. είσπραξη ποσών από την παροχή υπηρεσιών στα μέλη τους,
β. είσπραξη ποσών που είχαν καταβληθεί αχρεωστή- τως,
γ. είσπραξη ποσών που προορίζονται, βάσει ρητής διάταξης νόμου, για την αντιμετώπιση
ορισμένης δαπάνης,
δ. είσπραξη ποσών που αφορούν την υλοποίηση προγραμμάτων ή δράσεων ειδικού σκοπού
χρηματοδοτούμενων από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλους
ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.
9. Τα Επιμελητήρια της χώρας οφείλουν να συντάσσουν έως την 30ή Απριλίου ισολογισμό
χρήσης, καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης και λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 205/1998 (Α` 163), οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτό
Ελεγκτή και οικονομικό απολογισμό και υποβάλλονται για τελική έγκριση στον Υπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης και αναρτώνται στη «Διαύγεια». Ο ισολογισμός χρήσης, ο
οικονομικός απολογισμός και οι καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης και λογαριασμού
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γενικής εκμετάλλευσης υπογράφονται από τον πρόεδρο του οικείου Επιμελητηρίου, τον
Οικονομικό Επόπτη και τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών, οι οποίοι φέρουν και
την ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους.
10. Τα Επιμελητήρια, που έχουν συστήσει ή συμμετέχουν τουλάχιστον κατά 50% στο
κεφάλαιο εταιριών κατά τις περιπτώσεις β` και γ` της παραγράφου 3 του άρθρου 65,
οφείλουν να συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις
του π.δ. 205/1998, οι οποίες ελέγχονται από έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές
λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες του ν. 4449/2017 (Α` 7). Το σχετικό φύλλο ελέγχου εγκρίνεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή του, υποβάλλεται μαζί με τις
υπόλοιπες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τελική έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας και
Ανάπτυξης και αναρτάται στο σύστημα «Διαύγεια».
11. Οι δαπάνες των Επιμελητηρίων υπόκεινται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
12. Οι παράγραφοι 2 έως 10 εφαρμόζονται και από την Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων
(Κ.Ε.Ε.).».
18. Με την παρ. 3 του άρθρο 27 προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 79
του ν. 4497/2017 (Α’ 171), η οποία έχει ως εξής:
«3. Ο απολογισμός δράσεων συντάσσεται από τη Διοικητική Επιτροπή, εγκρίνεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο και γνωστοποιείται στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.»

19. Με το άρθρο 30 προστίθεται παρ. 5Α στο άρθρο 4 του από 27.11/14.12.1926 π.δ. (Α’
430), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 4
Σκοπός του ΤΕΕ
1. Το ΤΕΕ έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την
ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους
για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας.
2. Το ΤΕΕ στα πλαίσια του σκοπού του είναι τεχνικός σύμβουλος της Κυβέρνησης και
ιδιαίτερα:
α. μελετά με δική του πρωτοβουλία ή έπειτα από ανάθεση ή αίτηση, αυτοτελώς ή σε
συνεργασία με άλλους κοινωνικούς ή επιστημονικούς φορείς ή επιμελητήρια, οποιοδήποτε
σχετικό επιστημονικό τεχνικό, τεχνικοοικονομικό ή αναπτυξιακό θέμα που ενδιαφέρει το
κοινωνικό σύνολο και διατυπώνει απόψεις με πρωτοβουλία δική του ή έπειτα από
πρόσκληση για τη σχετική με τα θέματα αυτά νομοθεσία.
β. γνωμοδοτεί έπειτα από πρόσκληση των αρμόδιων αρχών ή άλλων φορέων του δημόσιου
τομέα ή συνδικαλιστικών φορέων, και μέσα σε οριζόμενο εύλογο χρονικό διάστημα, για
οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του.
γ. συλλέγει στατιστικά στοιχεία σε σχέση με το τεχνικό δυναμικό, την τεχνική, επιστημονική,
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κατασκευαστική και σχετική βιομηχανική δραστηριότητα, τα τεχνικά υλικά, τον εξοπλισμό
και τεχνολογία, καταρτίζει στατιστικές και παρέχει σχετικές πληροφορίες προς τις αρμόδιες
αρχές ή άλλους φορείς.
δ. παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση και εφαρμογή των αναπτυξιακών
προγραμμάτων, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την βελτίωση ποιότητας ζωής, την
προστασία του περιβάλλοντος, εκπονεί μόνο ή σε συνεργασία με άλλους φορείς σχετικές
μελέτες και έρευνες, σχέδια προδιαγραφών, κανονισμών, συμβάσεων έργων και μελετών.
ε. συμβάλλει στην εκπόνηση προγραμμάτων τεχνικής παιδείας, στην ανάπτυξη της εγχώριας
έρευνας και τεχνολογίας, στην αξιοποίηση ανάπτυξη, προγραμματισμό και διάρθρωση του
τεχνικού δυναμικού σύμφωνα
με τις αναπτυξιακές ανάγκες της Χώρας.
στ. ενημερώνει την κοινή γνώμη με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο
πρόσφορο τρόπο για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του εκλαϊκεύοντας και
βοηθώντας στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλημάτων.
ζ. μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς, σε ενώσεις επιμελητηρίων, σε διεθνείς ενώσεις
τεχνικών, αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, οργανώνει
συνέδρια εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών του.
3. Το Τ.Ε.Ε., σε σχέση με τα μέλη του, διενεργεί τις εξετάσεις και χορηγεί τις άδειες άσκησης
επαγγέλματος των μηχανικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τηρεί τα μητρώα των
μηχανικών και επωνυμιών τεχνικών γραφείων και επιχειρήσεων, μεριμνά για την είσπραξη
των νόμιμων αμοιβών τους όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, φροντίζει για την
απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την προαγωγή και προστασία του κύρους των μελών
του, την επιστημονική πρόοδο, ενημέρωση, επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευσή
τους, εκδίδει ενημερωτικό και επιστημονικό τύπο και άλλες ειδικές εκδόσεις ενισχύει τους
φορείς συλλογικής εκπροσώπησης των μηχανικών σε δραστηριότητες σχετικές με τους
σκοπούς του, μελετά νέες μορφές επαγγελματικής οργάνωσης και εργασίας των μελών του
και ασκεί σ`αυτά πειθαρχική εξουσία, όπως ειδικότερα ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του
νόμου.
4. Το Τ.Ε.Ε. χορηγεί άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των
μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον οικείο νόμο και διενεργεί
επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους. Εξαιρούνται
αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις και τις άδειες χρήσης νερού.
Η υπηρεσία χορήγησης αδειών του Τ.Ε.Ε. πιστοποιείται από τη Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας, μετά από αξιολόγηση της συνδρομής των εφαρμόσιμων απαιτήσεων του
σχετικού προτύπου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης και η ικανότητα του Τ.Ε.Ε. να ασκεί τις
παραπάνω αρμοδιότητες διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας,
που αναρτάται στον οικείο διαδικτυακό τόπο. Δεν μπορεί να μετάσχει στις συνεδριάσεις του
αρμόδιου οργάνου χορήγησης μιας άδειας πρόσωπο, εφόσον το ίδιο ή συγγενής του έως το
δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών
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και Δικτύων και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ρυθμίζεται αναλυτικά η
διαδικασία πιστοποίησης της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τ.Ε.Ε., τα σχετικά θέματα
με τις αρμοδιότητες και τις επιθεωρήσεις για την έκδοση των αδειών και τη διαπίστωση της
τήρησης των τιθεμένων σε αυτές όρων, οι Διοικητικές προσφυγές κατά των αποφάσεων και
οι προθεσμίες άσκησης τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5. Οι διατάξεις του άρθρ. 46 του Νόμ.1089/1980 "περί εμπορικών και βιομηχανικών
Επιμελητηρίων" (ΦΕΚ Α` 261) εφαρμόζονται ανάλογα και στο ΤΕΕ. Όπου στις διατάξεις αυτές
αναγράφεται ο Υπουργός Εμπορίου, νοείται ο Υπουργός Δημοσίων Έργων.»

20. Με την παρ. 1 του άρθρο 31 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 163 του ν. 4512/2018
(Α΄ 5), η οποία έχει ως εξής:
«2. Σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις που αποτελούν Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής κατά
την έννοια του παρόντος Κεφαλαίου και δεν είναι εφοδιασμένες με άδεια εγκατάστασης ή
λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 επ. του π.δ. 79/2004 (Α` 62) ή τις
διατάξεις του ν. 3982/2011, χορηγείται έγκριση εγκατάστασης, όπου απαιτείται. Εφόσον ο
φορέας της εγκατάστασης υποβάλει στην αδειοδοτούσα αρχή όλα τα νόμιμα
δικαιολογητικά σε προθεσμία δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος της απόφασης του
άρθρου 48ΙΑ, η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται χωρίς την επιβολή προστίμου. Μετά την
έγκριση εγκατάστασης, ο φορέας υποχρεούται στην υποβολή της γνωστοποίησης.»
21. Με την παρ. 2 του άρθρου 31 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου
9 του ν. 4302/2014 (Α΄225), η οποία έχει ως εξής:
«6. Κατ’ εξαίρεση, για χρονικό διάστημα έως είκοσι (20) ετών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής,
χωρίς δικαίωμα κτιριακής επέκτασης, σε νόμιμα υφιστάμενα κτίρια που βρίσκονται σε
περιοχές των Ζ.Ο.Ε. που έχουν χαρακτηριστεί ως γεωργική γη, όπου ασκούνται
δραστηριότητες αποθήκευσης τουλάχιστον μια πενταετία πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι
όροι δόμησης των γεωργικών αποθηκών και επιτρέπονται: α) οι κύριες δραστηριότητες της
περίπτωσης β΄ του άρθρου 1, β) οι δευτερεύουσες -συμπληρωματικές δραστηριότητες της
περίπτωσης β΄ του άρθρου 1, εξαιρουμένων των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, γ) η
αποθήκευση προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας σε ψυγεία.».

22. Με την παρ. 1 του άρθρου 32 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013
(Α’ 16), η οποία έχει ως εξής:
«2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:
α) Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας» (Ε.Ι.Μ.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με
έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν. 2231/1994 (Α` 139) και
εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, μετασχηματίζεται και εντάσσεται ως αποκεντρωμένη αυτοτελής λειτουργική
μονάδα με διαχειριστική, οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
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στο ιδρυόμενο με το παρόν νομικό πρόσωπο. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του Ε.Ι.Μ.
επιδιώκονται και ασκούνται εφεξής από την παραπάνω μονάδα στο πλαίσιο λειτουργίας
του «Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας».
β) Η Ανώνυμη Εταιρεία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. - Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.», η οποία
συνεστήθη με το άρθρο 11 του ν. 3066/2002 (Α` 252) και εποπτεύεται από τον Υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετασχηματίζεται
και εντάσσεται ως αυτοτελής λειτουργική μονάδα με διαχειριστική, οικονομική και
λογιστική αυτοτέλεια στο ιδρυόμενο με το παρόν νομικό πρόσωπο. Οι σκοποί και οι
αρμοδιότητες της Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε., όπως ορίζονται στο άρθρο 12 του ν. 3066/2002, επιδιώκονται
και ασκούνται εφεξής από την παραπάνω μονάδα στο πλαίσιο λειτουργίας του «Εθνικού
Συστήματος Υποδομών Ποιότητας».
γ) Η Ανώνυμη Εταιρεία «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε. - ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε.», η οποία
συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν. 372/1976 (Α` 166) ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,
μετετράπη σε Α.Ε. με το π.δ. 155/1997 (Α` 131) και εποπτεύεται από τον Υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετασχηματίζεται
και εντάσσεται ως αυτοτελής λειτουργική μονάδα με διαχειριστική, οικονομική και
λογιστική αυτοτέλεια στο ιδρυόμενο με το παρόν νομικό πρόσωπο. Οι σκοποί και οι
αρμοδιότητες της ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε., που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 372/1976, επιδιώκονται και
ασκούνται εφεξής από την παραπάνω μονάδα στο πλαίσιο λειτουργίας του «Εθνικού
Συστήματος Υποδομών Ποιότητας».
Η διάταξη του άρθρου 19 του ν. 4038/2012 (Α` 14) «Απόσχιση του κλάδου πιστοποίησης και
εργαστηρίων της ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. και εισφορά της στην ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ» εξακολουθεί να ισχύει. Το
δικαίωμα της ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. επί των εκδοθησομένων, λόγω της απόσχισης και εισφοράς του
ως άνω κλάδου, μετοχών της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ μεταφέρεται ατελώς και χωρίς άλλη διατύπωση
στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, με ισόποση της
λογιστικής αξίας των μεταφερόμενων μετοχών απόσβεση των υφισταμένων ή μελλοντικών,
μέχρι την πλήρη κάλυψη της αξίας της, οφειλών της ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο.»

23. Με την παρ. 3 του άρθρου 32 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου
19 του ν. 4038/2012 (Α΄14), η οποία έχει ως εξής:
«6. Από την ολοκλήρωση της απόσχισης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο την 30ή Ιουνίου
2012 καταργούνται οι διατάξεις που αφορούν την καθιέρωση και απονομή σημάτων και
πιστοποιητικών ποιότητας και συμμόρφωσης από την ΕΛΟΤ Α.Ε. και ιδίως οι διατάξεις του
άρθρου 2 παράγραφοι 5,6,7 και 8 και του άρθρου 3 παρ. 1 περιπτώσεις ε` και στ` του ν.
372/1976. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτού του άρθρου
αναφορικά με τους όρους και τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς του ως άνω
κλάδου, τη μεταφορά και την ένταξη του προσωπικού, την καθιέρωση και απονομή
σημάτων και πιστοποιητικών ποιότητας και συμμόρφωσης από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και κάθε
άλλο σχετικό θέμα.»
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24. Με την παρ. 4 του άρθρου 32 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 372/1976
(Α΄166), η οποία έχει ως εξής:
«1. Σκοπός του ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. είναι η προαγωγή και εφαρμογή της τυποποίησης και των
δραστηριοτήτων που είναι συναφείς και απορρέουν από αυτή (π.χ. πιστοποίηση,
πληροφόρηση, έλεγχοι και δοκιμές), με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέθοδο. Στις
αρμοδιότητες του ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. περιλαμβάνονται ειδικότερα :
α) Η σύνταξη, έκδοση και διάθεση προτύπων και προδιαγραφών που αναφέρονται σε
προϊόντα, με εξαίρεση τα γεωργικά προϊόντα, και σε διεργασίες, δραστηριότητες,
οργανισμούς, συστήματα, πρόσωπα ή συνδυασμούς αυτών, τα οποία μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο τυποποίησης.
β) Η σύσταση και υποστήριξη επιτροπών ή ομάδων εργασίας για τη μελέτη θεμάτων που
εμπίπτουν στο σκοπό και στις αρμοδιότητές του, η ανάθεση τέτοιων μελετών σε
υφιστάμενες επιτροπές, ομάδες εργασίας ή πρόσωπα, καθώς και ο συντονισμός και η
αξιοποίηση όλων των σχετικών εργασιών και μελετών που αφορούν την τυποποίηση στην
Ελλάδα.
γ) Η δημιουργία αρχείου ελληνικών, διεθνών και εν γένει αλλοδαπών προτύπων και
προδιαγραφών, καθώς και η συγκέντρωση, ανταλλαγή και διάδοση με κάθε πρόσφορο μέσο
δημοσιευμάτων και πληροφοριών σχετικών με το σκοπό και τις αρμοδιότητές του.
δ) Η έκδοση κάθε είδους εργασιών, μελετών και περιοδικών σχετικών με το σκοπό και τις
αρμοδιότητές του.
ε) Η καθιέρωση και απονομή σημάτων συμμόρφωσης.
στ) Η καθιέρωση και χορήγηση πιστοποιητικών συμμόρφωσης.
ζ) Η ίδρυση και λειτουργία ινστιτούτων και εργαστηρίων και η διενέργεια δοκιμών και
ελέγχων.
η) Η παροχή κάθε μορφής υπηρεσιών πληροφόρησης και εκπαίδευσης σχετικών με το
σκοπό και τις αρμοδιότητές του.
θ) Η υλοποίηση ερευνητικών εργασιών και προγραμμάτων σχετικών με το σκοπό του.».

25. Με την παρ. 3 του άρθρου 33 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της περ. γ` της παρ. 1
του άρθρου 63 του ν. 3982/2011 (Α` 143), η οποία έχει ως εξής:
«1.α) Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ΒΕΠΕ που θεσμοθετήθηκαν
με τις διατάξεις του ν. 2545/1997 ή εντάχθηκαν σε αυτόν δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 19
αυτού, οφείλουν να ολοκληρώσουν τις υποδομές τους και τα υπόλοιπα έργα σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 2545/1997. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στις
διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση από το φορέα ίδρυσης της
ΒΕΠΕ και πληρούνται οι όροι του παρόντος νόμου.
β) Για τις ΒΕΠΕ αυτές που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των κοινοτικών επενδυτικών
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ισχύουν και δεν έχει ανακληθεί η απόφαση
έγκρισης με τη σχετική διαπιστωτική απόφαση, οι προθεσμίες του άρθρου 5 παρ. 4 του ν.
2545/1997 προσμετρώνται από την ένταξή τους στο άρθρο 51 του παρόντος. Σε εξαιρετικές
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περιπτώσεις και εφόσον εκτιμάται ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε πρόσθετη
διετή χρονική διάρκεια, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 51 του παρόντος, μπορεί
να χορηγείται ανάλογη παράταση.
γ) Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν.
2545/1997 (Α΄ 254), για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η διαπιστωτική απόφαση ανάκλησης του
άρθρου 5 παράγραφος 4 εδάφιο 7 του αυτού νόμου εξακολουθούν να ισχύουν για διάρκεια
έξι (6) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και
εφόσον εκτιμάται ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε πρόσθετη τριετή χρονική
διάρκεια, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 51 του παρόντος νόμου, μπορεί να
χορηγείται ανάλογη παράταση.».

26. Με την παρ. 4 του άρθρου 33 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9β του
άρθρου 20 του ν. 3982/2011, η οποία έχει ως εξής:
«9β. Δραστηριότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στον ν. 4608/2019 ή
έγκρισης εγκατάστασης ή γνωστοποίηση ή αίτηση έγκρισης ή τροποποίησης
περιβαλλοντικών όρων έως την δημοσίευση του παρόντος νόμου ή που ασκούνται νόμιμα
κατά τον χρόνο έκδοσης της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου και που,
κατόπιν και εξαιτίας της, κατά τα ανωτέρω, περιβαλλοντικής κατάταξής τους, δεν είναι
συμβατές με τις χρήσεις γης του ακινήτου στο οποίο είναι εγκατεστημένες, εξακολουθούν να
θεωρούνται νόμιμες για τριάντα (30) έτη από την έκδοση της απόφασης αυτής. Κατά το
χρονικό αυτό διάστημα, οι δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται να
τροποποιούνται ή να εκσυγχρονίζονται ή να επεκτείνονται εντός του γηπέδου ή άπαξ σε
όμορο, η έκταση του οποίου δεν υπερβαίνει το 50% του υφιστάμενου γηπέδου και πριν από
τη μετάπτωση επιτρεπόταν σε αυτό η συγκεκριμένη δραστηριότητα εφόσον η τροποποίηση
ή ο εκσυγχρονισμός τους ή η επέκτασή τους κατά τα ανωτέρω δεν οδηγούν σε υπαγωγή τους
σε υψηλότερη κατηγορία της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011.».

27. Με την παρ. 5 του άρθρου 33 αντικαθίσταται η περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν.
4178/2013 (Α΄174), η οποία έχει ως εξής:
«2.α. Για τις τροποποιήσεις των ρυμοτομικών σχεδίων των επιχειρηματικών πάρκων ή των
Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, που
διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4458/1965, όπως τροποποιήθηκε με το ν.742/1977, καθώς
και τις διατάξεις του ν. 2545/1997, όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.
3982/2011, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 4 του ν. 2831/ 2000,
όπως ισχύει, εφαρμοζομένων των διατάξεων του ν. 3982/2011.
β. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2508/1997 μετά τη φράση «Μέχρι
την έγκριση της σχετικής πολεοδομικής μελέτης» προστίθεται η φράση «για τις περιοχές
πρώτης ή δεύτερης κατοικίας.».».
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28. Με την παρ. 1 του άρθρου 34 αντικαθίστανται παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 112/2012
(Α΄ 197), η οποία έχει ως εξής:
«4. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος
στεγανότητας και καλής λειτουργίας και συντάσσεται, εντός ενός μηνός, από τον αδειούχο
αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής
εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, και στον
ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης
ορίζεται στο παράρτημα Β του παρόντος.»

29. Με την παρ. 2 του άρθρου 34 αντικαθίστανται αντίστοιχα οι παρ. 2 και 3 του άρθρου
του άρθρου 8 του π.δ. 112/2012 (Α΄197), οι οποίες έχουν ως εξής:
«2. Η άδεια των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 10 παρ. 1 και στο πρώτο εδάφιο της
παρ. 2 του ιδίου άρθρου δεν χρειάζεται θεώρηση. Οι λοιποί επαγγελματίες για να
αποδείξουν ότι ασκούν για το ελάχιστο απαιτούμενο όριο την αντίστοιχη επαγγελματική
δραστηριότητα δύνανται, κατ` επιλογή τους, είτε να ενημερώσουν το προβλεπόμενο στο
άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίο Μητρώο Προσώπων είτε να προβούν στις οριζόμενες στις
παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου ενέργειες. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει
εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία για τον τρόπο που επιλέγει. Ειδικότερα, η απλή
ενημέρωση, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν.
3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων δεν συνεπάγεται χρηματική επιβάρυνση του
ενδιαφερομένου και συνίσταται στα εξής: (α) στην παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν
υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή υπεύθυνων
δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της
οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος
(ΜΕΑΔΕ) ή (γ) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης και στοιχείων
υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β).
Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή της υπεύθυνης
δήλωσης καλής εκτέλεσης καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ`
εξουσιοδότηση του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του
ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Η υπηρεσία
ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία και εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του, τον ενημερώνει σχετικά. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν εκπληρώσει τις ως
άνω υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται οι προβλέψεις των κατωτέρω παρ. 4 και 5. Η υπηρεσία
ελέγχει επίσης αυτεπάγγελτα με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή
περιγράφεται στο Παράρτημα Ζ του παρόντος, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται,
καθώς και ύστερα από καταγγελία. Ο πάροχος οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία τα
αντίγραφα των δηλώσεων καλής εκτέλεσης που καταχωρήθηκαν ή / και κάθε άλλο έγγραφο
που είναι απαραίτητο για την τεκμηρίωση της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε.
Στην περίπτωση καταχώρησης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή μη προσκόμισης των
στοιχείων αυτών στην αρμόδια υπηρεσία, επιβάλλονται στον πάροχο κυρώσεις σύμφωνα με
το άρθρο 12 του ν. 3982/2011.
3. Για τη θεώρηση της άδειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση και καταβάλλει το
παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011. Ο
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ενδιαφερόμενος οφείλει επίσης: (α) να παράσχει στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία
τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή (β) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής
εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας,
τουλάχιστον ίσο με το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ),
όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή (γ) να υποβάλει υπεύθυνες
δηλώσεις καλής εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις
προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β). Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου
εργασιών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6, δηλαδή με την υποβολή της βεβαίωσης
προϋπηρεσίας για το μισθωτό ή της υπεύθυνης δήλωσης για τον ελεύθερο επαγγελματία,
χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα.».

30. Με την παρ. 3 του άρθρου 34 αντικαθίστανται αντίστοιχα οι παρ. 3, 4 και 10 του άρθρου
9 του π.δ. 113/2012 (Α΄198), οι οποίες έχουν ως εξής:
«3. Η ενημέρωση, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν.
3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων γίνεται χωρίς χρηματική επιβάρυνση και
συνίσταται: (α) στην παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών,
εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή οικονομικών στοιχείων, που θα τεκμηριώνουν μέσο
ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60% του ΜΕΑΔΕ ή (γ)
στην υποβολή οικονομικών στοιχείων και στοιχείων υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν,
αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β). Η διαδικασία και οι
λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων υπηρεσίας ή των οικονομικών
στοιχείων καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση του
άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως
άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Η υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόμενα
στοιχεία και εάν ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τον ενημερώνει
σχετικά. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις του,
εφαρμόζονται οι επόμενες παράγραφοι 5 και 6. Η Υπηρεσία ελέγχει επίσης αυτεπάγγελτα με
βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Ζ του
παρόντος ή ύστερα από καταγγελία, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται. Ο
πάροχος οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία τα αντίγραφα των οικονομικών στοιχείων που
καταχωρήθηκαν ή / και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για την τεκμηρίωση της
ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε. Στην περίπτωση καταχώρησης ψευδών ή
ανακριβών στοιχείων ή μη προσκόμισης των στοιχείων αυτών στην αρμόδια υπηρεσία,
επιβάλλονται στον πάροχο κυρώσεις σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του άρθρου 12
του ν. 3982/2011.
4. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν επιλέξει την ενημέρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του
ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο, υποβάλλει αίτηση για τη θεώρηση της άδειας και καταβαλλει το παράβολο που
καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ.13 και 15 του ν. 3982/2011. Ο ενδιαφερόμενος μαζί
με την αίτηση του οφείλει: (α) να παράσχει στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία
τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή (β) να υποβάλει οικονομικά στοιχεία, που
τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60%
του ΜΕΑΔΕ ή (γ) να υποβάλει οικονομικά στοιχεία και στοιχεία υπηρεσίας, που
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τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α και β. Η τεκμηρίωση της
υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6, δηλαδή με την υποβολή
της βεβαίωσης προϋπηρεσίας για το μισθωτό ή οικονομικών στοιχείων για τον ελεύθερο
επαγγελματία, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα.
10. Για την επέκταση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου, στην ίδια ειδικότητα, από τη 2η
βαθμίδα στην 3η βαθμίδα, η απαιτούμενη προϋπηρεσία στην ανώτερη βαθμίδα, με την
ιδιότητα του βοηθού χειριστή, είναι: α) για τα πρόσωπα που ανήκουν στην παράγραφο
1.(Ι)(α) του άρθρου 5 του παρόντος, 150 ημερομίσθια, β) για τα πρόσωπα που ανήκουν στην
παράγραφο 1.(Ι)(β) του άρθρου 5 του παρόντος, 50 ημερομίσθια, γ) για τα πρόσωπα που
ανήκουν στην παράγραφο 1.(Ι)(γ) του άρθρου 5 του παρόντος, 30 ημερομίσθια και δ) για τα
πρόσωπα που ανήκουν στην παράγραφο 3 του άρθρου 5,10 ημερομίσθια.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της
Περιφέρειας αίτηση, που συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(α) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
(β) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις προβλέψεις
του άρθρου 6 ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής
κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.
(γ) Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο για την αρτιμέλεια, την όραση και την
ακοή του ενδιαφερομένου.
Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον δεν έχει επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του
ν. 3982/2011, αποκτά την άδεια μετά από επιτυχή εξέταση στο πρακτικό μέρος, σύμφωνα με
το άρθρο 5 παρ. 6.».

31. Με την παρ. 4 του άρθρου 34 αντικαθίσταται αντίστοιχα οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 8
του π.δ. 114/2012 (Α΄199), οι οποίες έχουν ως εξής:
«2. Η άδεια των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 10 παρ. 1 και στο πρώτο εδάφιο της
παρ. 2, δεν χρειάζεται θεώρηση. Οι λοιποί επαγγελματίες για να αποδείξουν ότι ασκούν για
το ελάχιστο απαιτούμενο όριο την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα δύνανται, κατ`
επιλογή τους, είτε να ενημερώσουν το προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίο
Μητρώο Προσώπων είτε να προβούν στις οριζόμενες στις παραγράφους 3, 4 και 5 του
παρόντος άρθρου ενέργειες. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια
υπηρεσία για τον τρόπο που επιλέγει. Ειδικότερα, η απλή ενημέρωση, με ευθύνη του
ενδιαφερομένου, του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου
Προσώπων δεν συνεπάγεται χρηματική επιβάρυνση του ενδιαφερομένου και συνίσταται στα
εξής: (α) στην παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός
της οκταετίας ή (β) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που
τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60%
του Μ.Ε.Α.Δ.Ε. ή (γ) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης και στοιχείων
υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β).
Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή της υπεύθυνης
δήλωσης καλής εκτέλεσης καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ`
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εξουσιοδότηση του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του
ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Η υπηρεσία
ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία και εάν ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του, τον ενημερώνει σχετικά. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν εκπληρώσει τις ως άνω
υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται οι επόμενες παράγραφοι 4 και 5. Η υπηρεσία ελέγχει επίσης
αυτεπάγγελτα με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο
Παράρτημα Ζ του παρόντος, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται, καθώς και ύστερα
από καταγγελία. Ο πάροχος οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία τα αντίγραφα των δηλώσεων
καλής εκτέλεσης που καταχωρήθηκαν ή / και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για
την τεκμηρίωση της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε. Στην περίπτωση
καταχώρησης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή μη προσκόμισης των στοιχείων αυτών στην
αρμόδια υπηρεσία, επιβάλλονται στον πάροχο κυρώσεις σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση του άρθρου 12 του ν. 3982/2011.
3. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν επιλέξει την ενημέρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του
ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο, υποβάλλει αίτηση για τη θεώρηση της άδειας και καταβάλλει το παράβολο που
καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011. Ο ενδιαφερόμενος μαζί
με την αίτηση του οφείλει: (α) να παράσχει στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία
τουλάχιστον τριών ετών εντός της οκταετίας ή (β) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής
εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών εντός της οκταετίας τουλάχιστον
ίσο με το 60% του Μ.Ε.Α.Δ.Ε. ή (γ) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης και
στοιχεία υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α)
και (β). Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο
6, δηλαδή με την υποβολή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας για τον μισθωτό ή της υπεύθυνης
δήλωσης για τον ελεύθερο επαγγελματία, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν
τον εποπτεύοντα.».

32. Με την παρ. 5 του άρθρου 34 αντικαθίσταται οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 7 του π.δ.
115/2012 (Α΄200), οι οποίες έχουν ως εξής:
«3. Η ενημέρωση, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν.
3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων γίνεται χωρίς χρηματική επιβάρυνση και
συνίσταται: (α) στην παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών,
εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που
τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60%
του ΜΕΑΔΕ ή (γ) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης και στοιχείων
υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β).
Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή της υπεύθυνης
δήλωσης καλής εκτέλεσης καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατά
εξουσιοδότηση του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του
ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Η υπηρεσία
ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία και εάν ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του, τον ενημερώνει σχετικά. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει εκπληρώσει τις
ως άνω υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται οι επόμενες παράγραφοι 5 και 6. Η υπηρεσία
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ελέγχει επίσης αυτεπάγγελτα, με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή
περιγράφεται στο Παράρτημα Ε του παρόντος, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται,
καθώς και ύστερα από καταγγελία. Ο πάροχος οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία τα
αντίγραφα των δηλώσεων καλής εκτέλεσης που καταχωρήθηκαν ή/ και κάθε άλλο έγγραφο
που είναι απαραίτητο για την τεκμηρίωση της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε. Σε
περίπτωση καταχώρησης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή μη προσκόμισης των στοιχείων
αυτών στην αρμόδια υπηρεσία, επιβάλλονται στον πάροχο κυρώσεις σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση του άρθρου 12 του ν. 3982/2011.
4. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν επιλέξει την ενημέρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του
3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο, υποβάλλει αίτηση για τη θεώρηση της άδειας και καταβάλλει το παράβολο που
καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011. Ο ενδιαφερόμενος μαζί
με την αίτηση του οφείλει: (α) να παράσχει στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία
τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή (β) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής
εκτέλεσης που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον
ίσο με το 60% του ΜΕΑΔΕ ή (γ) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης και
στοιχεία υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α)
και (β). Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο
6, δηλαδή με την υποβολή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας για τον μισθωτό ή της υπεύθυνης
δήλωσης για τον ελεύθερο επαγγελματία, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν
τον εποπτεύοντα.».

33. Με την παρ. 6 του άρθρου 34 αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του π.δ.
115/2012, οι οποίες έχουν ως εξής:
«1. Οι κάτοχοι:
(Ι) πτυχίου Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) τομέα μηχανολογίας ειδικότητας
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, πτυχίου Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)
ειδικότητας
Εργαλειομηχανών,
Τεχνιτών
Ναυπηγικής
Βιομηχανίας,
Τεχνιτών
Εργαλειοσυστημάτων, Τεχνιτών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης και πτυχίου των Ναυτικών
Λυκείων ειδικότητας Μηχανικών, ή
(ΙΙ) πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες
αναφέρονται στο Παράρτημα Β, καθώς και άλλων σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή
φορέων απονομής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιμες των σχολών της περίπτωσης (Ι) ή
των σχολών του Παραρτήματος Β’, αντίστοιχης ειδικότητας, ή
(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος και αντίστοιχης
ειδικότητας με τίτλους των περιπτώσεων (Ι) ή (ΙΙ), μετά την κτήση του τίτλου σπουδών τους
αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη μηχανικού
εγκαταστάσεων με σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος Α’, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων
του τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων για όλες τις ειδικότητες, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011.
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Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής
δικαιολογητικά:
(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις,
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011,
(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας.
2. Οι ανωτέρω τεχνίτες μηχανικοί εγκαταστάσεων μετά από δύο (2) έτη προϋπηρεσία,
υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να
αποκτήσουν την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων για την ειδικότητα που
αντιστοιχεί στην εγκατάσταση στην οποία ασκήθηκε η προϋπηρεσία.
Ως αφετηρία για τον υπολογισμό της διετίας λαμβάνεται η ημερομηνία υποβολής της
αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας. Η αίτηση για την απόκτηση της άδειας
συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες,
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011,
(γ) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του
παρόντος, ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής
κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.
Ο τεχνίτης μηχανικός εγκαταστάσεων αποκτά την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού
εγκαταστάσεων για τη συγκεκριμένη ειδικότητα μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα
οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.»

34. Με την παρ. 7 του άρθρου 34 αντικαθίσταται οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 8 του π.δ.
1/2013 (Α΄3), οι οποίες έχουν ως εξής:
«3. Η ενημέρωση, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν.
3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων γίνεται χωρίς χρηματική επιβάρυνση και
συνίσταται: (α) στην παροχή στοιχείων που θα τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών
ετών, εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων Καλής Εκτέλεσης, που
θα τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το
60% του Μ.Ε.Α.Δ.Ε., όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή (γ) στην
υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων Καλής Εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας, που θα
τεκμηριώνουν αντιστοίχως τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β). Η διαδικασία και
οι λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή της υπεύθυνης δήλωσης καλής
εκτέλεσης καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση του
άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως
άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Η Υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόμενα
στοιχεία και εάν ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τον ενημερώνει
σχετικά. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις του,
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εφαρμόζονται οι επόμενες παράγραφοι 4 και 5. Η υπηρεσία ελέγχει επίσης αυτεπάγγελτα ή
ύστερα από καταγγελία, με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή
περιγράφεται στο άρθρο 13 του παρόντος, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται. Ο
πάροχος οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία τα αντίγραφα των δηλώσεων καλής εκτέλεσης
που καταχωρίστηκαν ή/και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για την τεκμηρίωση
της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε. Στην περίπτωση καταχώρισης ψευδών ή
ανακριβών στοιχείων ή μη προσκόμισης στην αρμόδια υπηρεσία αυτών επιβάλλονται στον
πάροχο κυρώσεις σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του άρθρου 12 του ν. 3982/2011.
4. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν επιλέξει την ενημέρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του
ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο, υποβάλλει αίτηση για τη θεώρηση της άδειας και καταβάλλει το παράβολο που
καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011. Ο ενδιαφερόμενος μαζί
με την αίτηση του οφείλει: (α) να παράσχει στοιχεία που θα τεκμηριώνουν υπηρεσία
τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή (β) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής
εκτέλεσης, που θα τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας,
τουλάχιστον ίσο με το 60% του Μ.Ε.Α.Δ.Ε., όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή ή (γ) να υποβάλει Υπεύθυνες Δηλώσεις Καλής Εκτέλεσης και στοιχεία
υπηρεσίας, που θα τεκμηριώνουν αντιστοίχως τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και
(β). Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6,
δηλαδή με την υποβολή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας για το μισθωτό ή της υπεύθυνης
δήλωσης για τον ελεύθερο επαγγελματία, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν
τον εποπτεύοντα.».

35. Με την παρ. 8 του άρθρου 34 αντικαθίσταται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 του π.δ.
108/2013 (Α΄141), οι οποίες έχουν ως εξής:
«2. Οι επαγγελματίες πλην των εργαζομένων του άρθρου 15 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 17,
καθώς και του άρθρου 5 παρ. 1 και παρ. 3 Β, του άρθρου 7 παρ. 1, του άρθρου 9 παρ. 1 και
παρ. 2 περίπτ. Β, του άρθρου 10 παρ. 1 περίπτ. (Α), (Β) και (Δ) και του άρθρου 17 παρ. 1.2.1
για να αποδείξουν ότι ασκούν για το ελάχιστο απαιτούμενο όριο την αντίστοιχη
επαγγελματική δραστηριότητα υποχρεούνται κάθε οκτώ (8) χρόνια, κατ` επιλογή τους, είτε
να ενημερώνουν το προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του ν. 3982/ 2011 Ενιαίο Μητρώο Προσώπων
είτε να προβαίνουν στις οριζόμενες στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ενέργειες. Ο
ενδιαφερόμενος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία για τον τρόπο που επιλέγει.
Ειδικότερα, η απλή ενημέρωση, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, του προβλεπόμενου στο
άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων συνίσταται στα εξής: (α) στην
παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας
ή (β) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο
κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60% του μέσου ετήσιου
διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή, ή (γ) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας,
που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β). Η
διαδικασία και οι λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή της υπεύθυνης
δήλωσης καλής εκτέλεσης καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ
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εξουσιοδότηση του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του
ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.
3. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν επιλέξει την ενημέρωση μέσω του Ενιαίου Μητρώου Προσώπων
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια
υπηρεσία: (α) στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της
οκταετίας ή (β) υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο
εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού
διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή, ή (γ) υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας, που
τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β). Η τεκμηρίωση
της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών για τον μισθωτό και τον ελεύθερο επαγγελματία
γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 11, δηλαδή με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης με
συνημμένο πίνακα προϋπηρεσίας, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον
εποπτεύοντα.».

36. Με την παρ. 9 του άρθρου 34 αντικαθίσταται οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του π.δ.
113/2012, οι οποίες έχουν ως εξής:
«1. Οι κάτωθι αναφερόμενοι:
(Ι) (α) Οι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους,
(β) Οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) ή Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) ή
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα Α του
παρόντος,
(γ) Απόφοιτοι Τεχνικοί Μηχανημάτων`Εργων των ΙΕΚ ή
(ΙΙ) οι κάτοχοι πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα,
οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα Β`, καθώς και άλλων σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών
φορέων ή φορέων απονομής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιμες των σχολών της
περίπτωσης (Ι) ή των σχολών του Παραρτήματος Β`, αντίστοιχης ειδικότητας, ή
(ΙΙΙ) οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος και
αντίστοιχης ειδικότητας με τίτλους των περιπτώσεων (Ι) και (ΙΙ), μετά την κτήση του τίτλου
σπουδών τους αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του βοηθού χειριστή
μηχανημάτων έργου με σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος Ε`, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων
του βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 11
του ν. 3982/2011.»
Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής
δικαιολογητικά:
(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
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(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
(δ) Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο για την αρτιμέλεια, την όραση και την
ακοή του ενδιαφερόμενου και
(ε) Άδεια οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β. Η άδεια οδήγησης δεν απαιτείται για τους
υποψήφιους βοηθούς χειριστές μηχανημάτων έργου που ανήκουν στην ειδικότητα 8.
Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας, η οποία ισχύει για όλες τις
ειδικότητες, με την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί και η ως άνω άδεια οδήγησης, άλλως
αυτή ισχύει μόνο για την 8η ειδικότητα.
2. Α. Μετά την έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας, οι βοηθοί χειριστές μηχανημάτων έργου (α)
εάν είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους, αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία στην αιτούμενη ειδικότητα: (αα) για την Β
ομάδα 300 ημερομίσθια ή (αβ) για την Α ομάδα 450 ημερομίσθια εκ των οποίων τα 150 στην
Α Ομάδα (β) εάν είναι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑ.Σ. ή Ι.Ε.Κ., κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α,
αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία στην αιτούμενη ειδικότητα: (βα) για την Β ομάδα 100
ημερομίσθια ή (ββ) για την Α ομάδα 150 ημερομίσθια, εκ των οποίων τα 50 στην Α Ομάδα,
(γ) εάν είναι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. Τεχνικοί Μηχανημάτων`Εργων, αφού αποκτήσουν
προϋπηρεσία στην αιτούμενη ειδικότητα : (γα) για την Β ομάδα 70 ημερομίσθια ή (γβ) για
την Α ομάδα 100 ημερομίσθια, εκ των οποίων τα 30 στην Α Ομάδα (δ) εάν είναι κάτοχοι
ισότιμων τίτλων και αντίστοιχων ειδικοτήτων των ανωτέρω περιπτώσεων (α), (β) και (γ)
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, εφόσον έχουν, κατά περίπτωση, την
αναφερόμενη στο Παράρτημα Β προϋπηρεσία, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία
της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του χειριστή μηχανημάτων
έργου 2ης ή 3ης βαθμίδας (δηλαδή, αντιστοίχως, για μηχανήματα Β ή Α ομάδας).
Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες,
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
(γ) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του
παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής
κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011, και
(δ) Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο για την αρτιμέλεια, την όραση και την
ακοή του ενδιαφερόμενου.
Ο βοηθός χειριστής μηχανημάτων έργου αποκτά την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου
2ης ή 3ης βαθμίδας (αντιστοίχως, για μηχανήματα Β ή Α ομάδας) μετά από επιτυχή εξέταση
στο θεωρητικό και το πρακτικό μέρος, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.
Β. Την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου Β ή Α Ομάδας δύνανται επίσης να
αποκτήσουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, όσοι κατά την έκδοση του παρόντος
διατάγματος, ασκούν τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 δραστηριότητες, χωρίς να διαθέτουν
την προβλεπόμενη από το π.δ. 31/1990, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άδεια, εφόσον
διαθέτουν τους προβλεπόμενους στην παράγραφο 1 τίτλους σπουδών, καθώς και την

72

74

οριζόμενη στην παράγραφο 2.Α προϋπηρεσία. Εάν τα ως άνω πρόσωπα δεν διαθέτουν τους
προβλεπόμενους στην παράγραφο 1 τίτλους σπουδών, δεν μπορούν να αποκτήσουν άδεια
για τα μηχανήματα της ομάδας Α, για να αποκτήσουν δε άδεια για μηχανήματα της ομάδας
Β, απαιτείται να έχουν την προϋπηρεσία που προβλέπεται στην παράγραφο 2.Α για τους
αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Τα παράβολα που απαιτούνται καθορίζονται με την
κ.υ.α. που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
3. (α) Οι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι μηχανικοί του Πανεπιστημιακού Τομέα που
αναφέρονται στο Παράρτημα Γ, με την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
[TEE], (β) οι πτυχιούχοι των Τμημάτων του Τεχνολογικού Τομέα που αναφέρονται στο
Παράρτημα Γ, με την κτήση του πτυχίου τους, καθώς και (γ) οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας με τους αναφερόμενους στο παράρτημα Γ, υποβάλλουν
αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την
άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου συγκεκριμένης ειδικότητας και ομάδας, αφού
προηγουμένως αποκτήσουν προϋπηρεσία είκοσι ημερών στην αιτούμενη ειδικότητα και
ομάδα.
Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες,
(β) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
(γ) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011,
(δ) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 ή
πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011,
(ε) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών,
(στ) Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο για την αρτιμέλεια, την όραση και την
ακοή του ενδιαφερόμενου, και
(ζ) Άδεια οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται για τους
υποψήφιους χειριστές μηχανημάτων έργου που ανήκουν στην ειδικότητα 8.
Οι ανωτέρω πτυχιούχοι αποκτούν άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου συγκεκριμένης
ειδικότητας και ομάδας, ανάλογα με την ειδικότητα και την ομάδα στις οποίες απέκτησαν
την προϋπηρεσία τους, μετά από επιτυχή εξέταση στο πρακτικό μέρος, κατά τα οριζόμενα
στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.».

37. Με το άρθρο 37 αντικαθίσταται το άρθρο 224 του ν. 4635/2019 (Α΄167), το οποίο έχει
ως εξής:
«Άρθρο 224
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων
1. Αναπτύσσεται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων (στο εξής: Σύστημα), μέσω
του οποίου χορηγούνται οι πάσης φύσεως άδειες όλων των δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
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Μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδοτήσεων χορηγούνται άδειες
δημοσίων και ιδιωτικών έργων, όπως προσδιορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού.
2. Η πρόσβαση στο Σύστημα γίνεται σύμφωνα με το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κρυπτογραφημένη και ασφαλή σύνδεση, από τις
εμπλεκόμενες υπηρεσίες, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου της παραγράφου 6 και
τους αιτούντες και τους νομίμους εκπροσώπους αυτών, τηρουμένων των κείμενων
διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Λαμβάνεται μέριμνα για τη
διασύνδεση του Συστήματος με το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, για τα έργα που
περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του τελευταίου.
3. Από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του Συστήματος που καθορίζεται κατά την
παράγραφο 7 του παρόντος, το σύνολο των απαιτούμενων αδειών δημοσίων και ιδιωτικών
έργων χορηγείται ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος.
4. Εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, η αφετηρία της οποίας καθορίζεται κατά την παράγραφο
7 του παρόντος, οι αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες, όπως επίσης οι εξουσιοδοτημένοι
από τους δικαιούχους μηχανικοί καταχωρούν στο Σύστημα ψηφιακά αρχεία των
υφιστάμενων αδειών δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Άδειες που χορηγούνται μετά από την
έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Σύστημα, σε μορφή
ψηφιακών αρχείων, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη χορήγησή τους. Σε
περίπτωση που απαιτηθεί η τροποποίηση της άδειας στο πλαίσιο των επιμέρους ελέγχων
των αρμόδιων Υπηρεσιών, τα σχετικά αρχεία επανυποβάλλονται τροποποιημένα εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.
5. Στο Σύστημα περιλαμβάνεται, πέραν των αδειών της παραγράφου 1 του παρόντος:
α) τα αποτελέσματα των τακτικών και έκτακτων ελέγχων τήρησης της κείμενης νομοθεσίας
και β) κάθε απαραίτητο συνοδευτικό στοιχείο των αδειών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
6. Αρμόδιος για το σύνολο των αναγκαίων ζητημάτων για την εφαρμογή του παρόντος
ορίζεται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και
αναβάθμιση του Συστήματος δύναται να ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με σχετική εμπειρία.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων: α) Δύναται να καθορίζεται η
οικονομική συμμετοχή των ενδιαφερομένων φυσικών και νομικών προσώπων στη
λειτουργία του Συστήματος, καθώς και όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για την
εφαρμογή του παρόντος. β) Καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του
Συστήματος κατά την παράγραφο 3, όπως επίσης η ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας
της παραγράφου 4 του παρόντος.».

38. Με την παρ. 1 του άρθρου 38 καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. οικ.
Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (Β’2604) κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία έχει ως εξής:
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«3. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας θα επιβάλλονται ταυτόχρονα οι προβλεπόμενες
από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση κυρώσεις σε όλους όσους συντηρούν ή/και
έχουν την ευθύνη λειτουργίας μη νομίμων ανελκυστήρων.».

39. Με την παρ. 2 του άρθρου 38 καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου
22Κ του ν. 1733/1987 (Α΄171), η οποία έχει ως εξής:
«3. Εθνικός ανταποκριτής για κάθε θέμα εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στα
άρθρα 22Δ- 22Ι ορίζεται ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση
από τον ΟΒΙ, καθορίζονται το είδος των κυρώσεων, τα κριτήρια για την κλιμάκωσή τους, η
διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.».

40. Με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 39 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 2 του
α.ν. 89/1967 (Α’ 132), η οποία έχει ως εξής:
«1. Τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών του άρθρου 1 από τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους,
τα οποία εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, προσδιορίζονται με
την προσθήκη ενός ποσοστού κέρδους στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και
αποσβέσεών τους, πλην του φόρου εισοδήματος (μέθοδος cost-plus). Το εφαρμοζόμενο σε
κάθε εταιρεία ποσοστό κέρδους προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων της
κανονιστικής απόφασης της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 του παρόντος και
διαπιστώνεται με την απόφαση της δεύτερης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου, μετά
από έλεγχο Επιτροπής, η οποία συνιστάται στο Υπουργείο αυτό και συγκροτείται με
απόφαση του ίδιου Υπουργού. Η Επιτροπή αποτελείται από έναν Σύμβουλο ή Πάρεδρο του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών,
ως Πρόεδρο και από τους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος και της
Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του ιδίου Υπουργείου, καθώς και από έναν ορκωτό
ελεγκτή, ως μέλη. Το ως άνω ποσοστό κέρδους επανεξετάζεται ανά πενταετία ή νωρίτερα
εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συνθήκες της αγοράς. Οι αποζημιώσεις του
Προέδρου, των μελών, των Γραμματέων και των Εισηγητών της Επιτροπής της παραγράφου
αυτής, ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, και προέρχονται
από τις πιστώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004,
όπως ισχύει. Με ίδιες αποφάσεις μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά αυτά».

41. Με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 39 αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 6 του α.ν.
89/1967, η οποία έχει ως εξής:
«4. Οι ενισχύσεις χορηγούνται για επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιούνται και
εξοφλούνται εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
χορήγησης της ενίσχυσης και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) πλήρων διαχειριστικών
περιόδων. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται στην εταιρεία σε ετήσια βάση μετά το πέρας κάθε
διαχειριστικής περιόδου, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από
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διενέργεια διοικητικού ή και επιτόπιου ελέγχου. Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται από τη
Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, βάσει
ετήσιας αναφοράς που υποβάλλει η εταιρεία με τα στοιχεία της δραστηριότητας αυτής, η
οποία συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή για τις επιλέξιμες προς ενίσχυση δαπάνες
και τα δικαιολογητικά όπως καθορίζονται κατά περίπτωση στις αποφάσεις της παραγράφου
6 του παρόντος άρθρου. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται από όργανα ελέγχου που
συστήνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από εισήγηση
της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το αντικείμενο του
ελέγχου, τα μέλη που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από δύο (2), το χρονικό διάστημα εντός
του οποίου αυτά υποχρεούνται να διενεργήσουν τον έλεγχο και να παραδώσουν την έκθεσή
τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Η εταιρεία υποχρεούται να παρακολουθεί
τις ενισχυόμενες δαπάνες διακριτά στα λογιστικά της βιβλία και να τηρεί τα στοιχεία των
ενισχυόμενων δαπανών έως ότου ενημερωθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
ότι απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να
διενεργηθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ή άλλο αρμόδιο φορέα διοικητικός
ή και επιτόπιος έλεγχος στην επιχείρηση σε σχέση με τη χορηγηθείσα ενίσχυση».

42. Με την παρ. 2 του άρθρου 39 προστίθεται περ. η’ στην παρ. 3 του άρθρου 86 του ν.
4635/2019, η οποία έχει ως εξής:
«3. Η υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ρητά δεν καταλαμβάνει:
α. τα Σωματεία (άρθρα 78-107 ΑΚ),
β. τα Ιδρύματα (άρθρα 108-121 ΑΚ),
γ. τις Επιτροπές Εράνων (άρθρα 122-126 ΑΚ),
δ. τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, υπό την
επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος,
ε. τις αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρων,
συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών,
στ. τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί στην
Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α` 77) και του α.ν.
378/1968 (Α` 82),
ζ. τη Ναυτική Εταιρεία που συστήνεται κατά τον ν. 959/1979 (Α` 192) και τη Ναυτιλιακή
Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής που συστήνεται κατά τον ν. 3182/2003 (Α` 220)».

43. Με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 40 αντικαθίσταται η περ. δ’ της παρ. 3 του
άρθρου 5 του ν. 4399/2016 (Α’ 117), η οποία έχει ως εξής:
«3. Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου
Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος, να έχουν
το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης (άρθρο 2 στοιχείο 49 Γ.Α.Κ.) και συγκεκριμένα να πληρούν
μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
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α. δημιουργία νέας μονάδας,
β. επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,
γ. διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν
παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον
κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου,
όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του
επενδυτικού σχεδίου,
δ. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
μεγάλης επιχείρησης με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των
στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να
εκσυγχρονιστεί κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούμενων οικονομικών ετών».

44. Με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 40 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.
4399/2016, η οποία έχει ως εξής:
«3. Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:
α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της
προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος
χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των
επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο
60% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της περιπτώσεις γ` της
παραγράφου 4 του άρθρου 7 και στο 70% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών
σχεδίων της υποπερίπτωσης γγ` της περίπτωσης β` της παραγράφου 4. Ο ως άνω
συντελεστής διαμορφώνεται στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτήρια, τα
οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται και όταν πραγματοποιούνται επί κατασκευών που είχαν ήδη
υπαχθεί στις διατάξεις είτε του ν. 1337/1983 (Α`33) είτε του ν. 4178/2013 (Α`174) είτε του ν.
4495/2017 (Α`167) κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος υπαγωγής στα καθεστώτα
ενίσχυσης του παρόντος. Η έναρξη καταβολής των ενισχύσεων του άρθρου 20 δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί εφόσον στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης
περιλαμβάνονται κατασκευές που δεν έχει περαιωθεί η ως άνω διαδικασία ρύθμισής τους.
β. Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια,
μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας
παραγωγικής μονάδας, προκειμένου για ενισχυόμενη ΜΜΕ, που συνδέονται άμεσα με μια
παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
αα. η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
ββ. η αγορά πραγματοποιείται από το φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με τον
πωλητή,
γγ. η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς,
δδ. τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός δεν μπορούν να είναι παλαιότερα των εφτά (7)
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ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους. Σε περίπτωση κατά την οποία στοιχεία
ενεργητικού έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή
άλλων καθεστώτων ενισχύσεων, εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες του
υποβαλλομένου επενδυτικού σχεδίου.
γ. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού,
συμπεριλαμβανομένων «των ειδικών εγκαταστάσεων» και των μεταφορικών μέσων που
κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
δ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση
χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του
μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
ε. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και
μηχανολογικών εγκαταστάσεων».

45. Με την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 40 αντικαθίσταται η περ. στ’ της παρ. 6 του
άρθρου 8 του ν. 4399/2016, η οποία έχει ως εξής:
«6. Δεν ενισχύονται οι εξής δαπάνες:
α. τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης,
β. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,
γ. η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού
εξοπλισμού,
δ. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτηριακών
εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του
οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί,
ε. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων,
στ. η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά
κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή
φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει μισθωθεί για τον σκοπό αυτόν για δεκαπέντε
(15) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.
Οι μισθώσεις αυτές μπορεί να καταρτίζονται και με ιδιωτικό έγγραφο εφόσον τα στοιχεία
τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη πλατφόρμα της Γ.Γ.Π.Σ (taxis) και το
συμφωνητικό της μίσθωσης μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται
στο Κτηματολόγιο αρμοδίως. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταγραφής, η
μίσθωση αποκτά την ισχύ που προβλέπεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα».

46. Με την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 40 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 16 του
ν. 4399/2016, η οποία έχει ως εξής:
«3. Τακτικός έλεγχος ενεργείται μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου
συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης,
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προκειμένου να πιστοποιηθεί με την έκδοση σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων της
παραγράφου 7 του άρθρου 14:
α. ότι έχει υλοποιηθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης σε ποσοστό
τουλάχιστον 50% κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου, ώστε να
ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
20, ή
β. ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο και έχει αρχίσει η παραγωγική λειτουργία της
επένδυσης κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 19. Δαπάνες ή άλλες πράξεις που διενεργούνται μετά την ημερομηνία υποβολής του
αιτήματος ελέγχου λαμβάνονται υπόψη για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου,
χωρίς να συνυπολογίζονται στην οριστικοποίηση του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης των δηλωθέντων με την αίτηση ελέγχου στοιχείων από το
όργανο ελέγχου, επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 23. Η πιστοποίηση από την
αρμόδια Υπηρεσία της πληρότητας του αιτήματος ελέγχου θεμελιώνει για το φορέα της
επένδυσης απόλυτη προτεραιότητα στη χρονική κατάταξη αιτημάτων ελέγχου, ανά
καθεστώς ενίσχυσης, για την καταβολή της προβλεπόμενης ενίσχυσης του άρθρου 20.
Παρέκκλιση από τη σειρά προτεραιότητας μπορεί να υπάρξει για λόγους απρόβλεπτης ή
έκτακτης ανάγκης, που αφορούν σε συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, οι οποίοι θα είχαν ως
αποτέλεσμα την υπέρμετρη καθυστέρηση ή διακοπή της διαδικασίας καταβολής ενίσχυσης
για τους υπόλοιπους δικαιούχους. Με απόφαση του Υπουργού, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ορίζονται οι λόγοι απρόβλεπτης και έκτακτης ανάγκης, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα
εφαρμογής της διάταξης αυτής».

47. Με την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 40 αντικαθίσταται η παρ. 11 του άρθρου 16 του
ν. 4399/2016, η οποία έχει ως εξής:
«11. Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, συνοδευόμενη από τα
δικαιολογητικά που ορίζονται στην περίπτωση α` του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3,
δύναται να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία
καταβολής της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20, χωρίς διενέργεια
ελέγχου, κατ` επιλογή του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά
υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων σχετικές
βεβαιώσεις υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) υπογεγραμμένες από ορκωτό λογιστή
και, όπου απαιτείται από το είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης, πολιτικό
μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας φυσικό πρόσωπο. Η
αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα του αιτήματος ελέγχου και των ως άνω
βεβαιώσεων και αναλόγως εισηγείται την έκδοση ή μη της σχετικής απόφασης. Στην
περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται καταβολή του παράβολου της παραγράφου 7. Η
πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) με την ως άνω διαδικασία
υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με την παράγραφο 4. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι απαιτούμενες
ειδικότητες των επαγγελματιών που υπευθύνως βεβαιώνουν για την υλοποίηση της
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επένδυσης σύμφωνα με τον ν. 4399/2016, οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση μη
πλήρωσης των προϋποθέσεων πιστοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%), καθώς και κάθε
αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Με όμοια απόφαση
ορίζονται τα καθεστώτα του παρόντος και τα είδη ενισχύσεων που αυτή αφορά».

48. Με την περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 40 αντικαθίσταται η παρ. 12 του άρθρου 16 του
ν. 4399/2016, η οποία έχει εξής:
«12. Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, συνοδευόμενη από τα
δικαιολογητικά που ορίζονται στην περίπτωση β` του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου, δύναται να πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης για την καταβολή της ενίσχυσης από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή
ή ελεγκτική εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20, κατ’ επιλογή του φορέα. Στην
περίπτωση αυτή, υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων έκθεση ελέγχου περί ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης, υπογεγραμμένη από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που
είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 και που
διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον ενός
εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ανά συμβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον πέντε
εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ ετησίως. Με αυτήν συνυποβάλλονται η έκθεση ελέγχου
της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 4449/2017 υπογεγραμμένη από τον, ως άνω,
ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή την ελεγκτική εταιρεία και σχετική βεβαίωση υλοποίησης από
πολιτικό μηχανικό, καθώς και όπου απαιτείται από το είδος και τους όρους υπαγωγής της
επένδυσης, από μηχανολόγο μηχανικό ή και λογιστή - φοροτεχνικό Α` τάξης για τις
οικονομικές καταστάσεις ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπο. Η αρμόδια
Υπηρεσία διαπιστώνει την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου και τη συμφωνία των
πιστοποιηθέντων με τις διατάξεις του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου και των σχετικών
βεβαιώσεων και εφόσον βεβαιώνεται ανεπιφύλακτα η ολοκλήρωση και έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εισηγείται την έκδοση της σχετικής απόφασης. Σε
περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείψεις στην υπό έλεγχο επένδυση, εφαρμόζονται
αναλογικά οι περιπτώσεις β` και δ` της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του παρόντος νόμου,
αντίστοιχα. Στην κατά τα ως άνω διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης
της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης δεν απαιτείται καταβολή του παράβολου της
παραγράφου 7.
Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργείται
από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από: α) δύο (2) υπαλλήλους της αρμόδιας
Υπηρεσίας που ορίζεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της παραγράφου 3 του
άρθρου 14, β) ένα (1) μέλος που ορίζεται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και
Ελέγχων, γ) ένα (1) μέλος που ορίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και δ) ένα (1)
μέλος που ορίζεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Το πόρισμα της πενταμελούς
επιτροπής κοινοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία.
Σε περίπτωση που κατά τον ως άνω δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστωθούν αποκλίσεις και
ανακριβείς δηλώσεις σε σχέση με όσα έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα
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Κρατικών Ενισχύσεων, επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4399/2016
ή τις αντίστοιχες διατάξεις των λοιπών επενδυτικών νόμων, εφόσον πρόκειται για
επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί σε αυτούς.
Αν από τον δειγματοληπτικό έλεγχο της παρούσας παραγράφου διαπιστωθούν σοβαρές
παραβάσεις των διατάξεων ως προς την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου του άρθρου 32 του
ν. 4449/2017 του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ως προς την
ολοκλήρωση της επένδυσης και την έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας, η υπόθεση
διαβιβάζεται στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) για περαιτέρω
έλεγχο και την τυχόν επιβολή κυρώσεων της παραγράφου 10 του άρθρου 35 του ν.
4449/2017.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού
Οικονομικών που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Λ.Τ.Ε., καθορίζεται το ελεγκτικό
πλαίσιο (Διεθνή Πρότυπα) βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4449/2017. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
καθορίζονται τα συγκεκριμένα αντικείμενα ελέγχου σχετικά με την ολοκλήρωση της
επένδυσης και την έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας σύμφωνα με τον ν. 4399/2016,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων της παρούσας
παραγράφου. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι απαιτούμενες
ειδικότητες των λοιπών επαγγελματιών, καθώς και οι διαδικασίες για τη συγκρότηση και
λειτουργία της τριμελούς επιτροπής, καθορισμού της αποζημίωσης των μελών της και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια.
Όπου στις διατάξεις του ν. 4399/2016 γίνεται αναφορά στην ολοκλήρωση και έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, αυτή δύναται να πιστοποιείται και σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.
Η διενέργεια ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές ή
ελεγκτικές εταιρείες, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρούσης θεωρείται υποχρεωτικός
έλεγχος. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες που διενεργούν έλεγχο σε
επενδυτικά σχέδια, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζουν
αναλογικά στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής
μη ελεγκτικών υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου οντοτήτων
δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό ΕΕ 537/2014 και στον ν.
4449/2017. Πέραν των ανωτέρω, απαγορεύεται να διενεργούν έλεγχο σε επενδυτικά
σχέδια, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές ή
ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίοι / οποίες συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκπόνηση
των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου έχουν ανάλογη
εφαρμογή και για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011, του ν. 3299/2004 και του ν.
2601/1998».

49. Με την περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 40 αντικαθίσταται το άρθρο 76 του ν. 4399/2016
(Α’ 117), το οποίο άρθρο έχει εξής:
«Άρθρο 76
Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στους νόμους
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3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8)
1.α. Χορηγείται νέα προθεσμία ολοκλήρωσης, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017, των επενδυτικών
σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του N. 3299/2004 και η ημερομηνία
ολοκλήρωσής τους έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.
Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το πενήντα τοις εκατό (50%) του
εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
N. 3299/2004 και η οποία λήγει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, παρατείνεται μέχρι τις 31
Μαρτίου 2017.
Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το πενήντα τοις εκατό (50%) του
εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Για τη διαπίστωση της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού
σχεδίου απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης συνοδευόμενης από συγκεντρωτική
κατάσταση παραστατικών δαπανών και πληρωμών για το έργο από τον φορέα της
επένδυσης έως τις 31 Ιουλίου 2017. Τα οικεία παραστατικά μπορούν να εκδίδονται μέχρι
και την 31η Ιουλίου 2017.
Η δήλωση αυτή δεν υποκαθιστά την υποχρέωση υποβολής αιτήματος ελέγχου για την
πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης στην περίπτωση αιτήματος καταβολής
του 50% της επιχορήγησης ή επιστροφής κατατεθείσας στην αρμόδια Υπηρεσία εγγυητικής
επιστολής.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού δύναται να
καθορίζονται πρόσθετα δικαιολογητικά, λοιπές διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία
ρύθμιση.
β. Οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, οι οποίοι επιλέγουν τη χρήση της
περίπτωσης α` της παραγράφου 1 δεν δικαιούνται της παράτασης του πρώτου εδαφίου της
παρ. 5 του άρθρου 5 του N. 3299/2004.
Η παράταση της 31ης Δεκεμβρίου 2020 καταλαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια, στα οποία
έχει χορηγηθεί παράταση ή δικαιούνται παράτασης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ.
5 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004, σε περίπτωση προγενέστερης της ως άνω ημερομηνίας
λήξης της προθεσμίας ολοκλήρωσής τους
γ. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των οποίων οι Φορείς έχουν επιλέξει
το είδος της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του Ν. 3299/2004 δεν δύναται να
παραταθεί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2016.
2 α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις
του ν. 3908/2011 (Α 8) παρατείνεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020.
β. Για τα επενδυτικά σχέδια της περίπτωσης α` της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή
και οι ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.δ. 33/2011 (Α` 83).
3.α. Η προϋπόθεση υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους
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του επενδυτικού σχεδίου για τη χορήγηση της παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης
των επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 και της
παραγράφου 2, αφορά και στις περιπτώσεις του τελικού ενισχυόμενου κόστους του
επενδυτικού σχεδίου, για το οποίο ο φορέας της επένδυσης δηλώνει υπεύθυνα ότι θα είναι
μικρότερο από το εγκεκριμένο στην απόφαση υπαγωγής ενισχυόμενο κόστος. Η πρόταση
του τελικού ενισχυόμενου κόστους υποβάλλεται από τον φορέα της επένδυσης με την
προϋπόθεση μη ουσιωδών μεταβολών του φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού του
σχεδίου, όπως εγκρίθηκε στην απόφαση υπαγωγής ή τροποποίησής της ή όπως τυχόν αυτό
εγκριθεί βάσει αιτήματος τροποποίησης που έχει υποβάλει ο φορέας μέχρι τις 29 Ιουνίου
2017.
β. Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2017 για τη διαπίστωση της
υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού
σχεδίου, που προβλέπεται στην περίπτωση α της παραγράφου 1, θεμελιώνει αυτοδίκαια
την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης μέχρι τις «31 Δεκεμβρίου 2020», χωρίς να
απαιτείται έκδοση σχετικής εγκριτικής πράξης της Διοίκησης. Η πιστοποίηση της
υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) της επένδυσης ή η υποβολή αιτήματος ελέγχου
για την πιστοποίησή της εντός της προβλεπόμενης στην παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.
3299/2004 προθεσμίας, ήτοι έως τις 30.9.2017, θεμελιώνει αυτοδίκαια την παράταση της
προθεσμίας ολοκλήρωσης του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 1,
χωρίς να απαιτείται έκδοση σχετικής εγκριτικής πράξης της Διοίκησης.
γ. Το προτεινόμενο με την υπεύθυνη δήλωση τελικό ενισχυόμενο επενδυτικό κόστος
αποτελεί τη βάση υπολογισμού για την καταβολή των δόσεων της παραγράφου 1 του
άρθρου 77. Η πιστοποίηση του κόστους αυτού πραγματοποιείται με την απόφαση
ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Σε περίπτωση
υπέρβασης του προτεινόμενου επενδυτικού κόστους δεν ενισχύεται το επιπλέον κόστος. Το
φυσικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε τυχόν υπερβάλλον μη ενισχυόμενο κόστος
λαμβάνεται υπόψη για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης. Αν το
πιστοποιηθέν κόστος υλοποίησης κατά την 31η Ιουλίου 2017 είναι μικρότερο του
δηλωθέντος, το τελικό ενισχυόμενο κόστος δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του
πιστοποιηθέντος.
4. Για όσες περιπτώσεις έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης της παρούσας
παραγράφου, δεν έχει εκδοθεί απόφαση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας
ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων
3299/2004 και 3908/2011 για λόγους ανωτέρας βίας, η διάρκεια της παράτασης που
εγκρίνεται με την οικεία απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου, υπολογίζεται
μετά τις 31.12.2020».

50. Με την περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 40 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 81 του
ν. 4399/2016 η οποία έχει εξής:
«2. Για τα επενδυτικά σχέδια του ειδικού καθεστώτος της Επιχειρηματικότητας των Νέων,
της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 3908/2011, δεν καθίσταται υποχρεωτική η διενέργεια
πράξεων υλοποίησης και ολοκλήρωσης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
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Ενισχύσεων του Αναπτυξιακού νόμου (ΠΣΚΕ)».

51. Με την περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 40 αντικαθίσταται η παρ. 13 του άρθρου 85 του
ν. 4399/2016, η οποία παρ. 13 έχει εξής:
«13. α. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και
3908/2011 δύνανται:
αα) να ολοκληρωθούν και να ενισχυθεί το σύνολο των δαπανών τους, εφόσον τηρούνται οι
όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου και οι προς ενίσχυση δαπάνες περιλαμβάνονται στο
εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης (αρχικό ή τροποποιημένο) και συγχρόνως
έχουν εκδοθεί για τις δαπάνες αυτές οι προβλεπόμενες νόμιμες (πολεοδομικές) άδειες,
ββ) να ολοκληρωθούν, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου και ενώ
στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης (αρχικό ή τροποποιημένο)
περιλαμβάνονται κατασκευές που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις είτε του ν. 1337/1983 (Α`33)
είτε του ν. 4178/2013 (Α`174) είτε του ν. 4495/2017 (Α`167) και έχει περαιωθεί η διαδικασία
ρύθμισής τους.
Οι δαπάνες για τις κατασκευές αυτές δεν περιλαμβάνονται στο ενισχυόμενο κόστος της
επένδυσης. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τυχόν εκδοθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος αποφάσεις επί αιτημάτων τροποποίησης φυσικού αντικειμένου, οι οποίες έχουν
περιλάβει τις δαπάνες των ως άνω περιγραφόμενων κατασκευών στο ενισχυόμενο κόστος
του επενδυτικού σχεδίου. Επενδυτικές δαπάνες που έχουν περιληφθεί σε αποφάσεις
υπαγωγής στους νόμους 3299/2004 και 3908/2011 και οι οποίες πραγματοποιούνται επί
κατασκευών, που είχαν ήδη υπαχθεί σε θεσμικές ρυθμίσεις τακτοποίησης κατά το χρόνο
υπαγωγής ενισχύονται, εφόσον τηρούνται οι λοιποί όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου.
β. Το άρθρο 14Β του N. 3908/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του N. 4146/2013,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14Β
Α. Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και
3908/2011, ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των νόμων 3299 και
3908 αντίστοιχα, και υπό τις εξής προϋποθέσεις οι οποίες ισχύουν σωρευτικά:
αα. Δεν επέρχεται αύξηση του ενισχυόμενου προϋπολογισμού, ούτε αύξηση του ύψους του
ποσού της ενίσχυσης. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται με περικοπή
του υπερβάλλοντος κόστους.
ββ. Η αύξηση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης δεν υπερβαίνει το 10 % του εγκεκριμένου
κόστους της κατηγορίας, σταθμισμένο στο σύνολο του ενισχυόμενου κόστους, σύμφωνα με
τον παρακάτω τύπο, και έως το διπλασιασμό του εγκεκριμένου κόστους της κατηγορίας:
σταθμισμένη αύξηση κόστους κατηγορίας = (A/Σ) Χ 100
όπου Α= το ποσό αύξησης δαπανών της κατηγορίας και Σ= το σύνολο του εγκεκριμένου
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο
ολοκληρώνεται με περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους ώστε να πληρείται η προϋπόθεση.
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Το κόστος νέας κατηγορίας δαπάνης που δεν προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση, είναι
δυνατό να γίνει αποδεκτό μετά από αίτημα τροποποίησης που υποβάλει ο επενδυτικός
φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β`. Σε διαφορετική περίπτωση, το
επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται χωρίς την ενίσχυση του κόστους της νέας κατηγορίας.
Δεν επιτρέπεται η μεταφορά δαπανών μεταξύ των κατηγοριών δαπανών α) Αρχικής
επένδυσης για ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα, β) μελετών και αμοιβών συμβούλων
και γ) έργων και προγραμμάτων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, όπως αυτές
προσδιορίζονται στην εγκριτική απόφαση του επενδυτικού σχεδίου.
γγ. Δεν επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επιμέρους κατηγοριών δαπανών, όπως αυτά
προσδιορίζονται από τις διατάξεις των νόμων 3908/2011 και 3299/2004 και του σχετικού
θεσμικού πλαισίου ενισχυόμενων δαπανών. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο
ολοκληρώνεται με περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους ώστε να πληρούνται οι εκάστοτε
προϋποθέσεις.
δδ. Τηρούνται τα όρια απόκλισης δεικτών αξιολόγησης όπως ορίζονται στις διατάξεις του
άρθρου 7 της υπ` αριθμ. 17299/19.4.2011 (Β` 652) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός στοιχείων αξιολόγησης, δεικτών
βαθμολογίας και στάθμισης, και ελαχίστου ορίου βαθμολογίας των επενδυτικών σχεδίων
του νόμου 3908/2011» για τα επενδυτικά σχέδια του Ν. 3908/2011, καθώς ο αριθμός των
νέων ή/και υφιστάμενων θέσεων εργασίας για τα επενδυτικά σχέδια και των νόμων 3299
και 3908. Σε διαφορετική περίπτωση, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την επιβολή
κυρώσεων, που προσδιορίζονται με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 14 του Ν. 3908/2011 και ειδικότερα των παραγράφων 3 και 8 αυτού.
εε. Δεν επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου της
επένδυσης. Σε διαφορετική περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται μόνο μετά από
έγκριση αιτήματος τροποποίησης που υποβάλει ο φορέας στην αρμόδια υπηρεσία,
σύμφωνα με την περίπτωση Β` του παρόντος.
στστ. Εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκληρωμένος
χαρακτήρας της επένδυσης.
Β. Ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού αντικειμένου εγκρίνονται από την αρμόδια
υπηρεσία μετά από αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης του φορέα, το οποίο εξετάζεται
από την Υπηρεσία και γίνεται αποδεκτό υπό τους προαναφερόμενους όρους και
προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Για την εξέταση του αιτήματος τροποποίησης δεν
απαιτείται επανεξέταση της βαθμολόγησης του επενδυτικού σχεδίου.
Γ. Αιτήματα τροποποίησης δύνανται να υποβάλλονται και για την μεταβολή των παρακάτω
όρων της απόφασης υπαγωγής:
αα. Για την τροποποίηση του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, στο πλαίσιο των
διατάξεων του Ν. 3299/2004 (ειδικότερα του άρθρου 5 παρ. 3) ή του Ν. 3908/2011 (άρθρο
8 παρ. 6) και του Π.δ. 35/2011.
ββ. Για την ενίσχυση δαπανών με συμβατική επένδυση αντί της εγκεκριμένης
χρηματοδοτικής μίσθωσης.
γγ. Για την αλλαγή του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευσης ή απόσχισης κλάδου στον
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οποίο εντάσσεται η ενισχυθείσα επένδυση. Το αίτημα εγκρίνεται με τον όρο ολοκλήρωσης
της επένδυσης ή συνέχισης της παραγωγικής λειτουργίας της στο ίδιο αντικείμενο, καθώς
και υπό τον όρο ανάληψης από το νέο φορέα του συνόλου των υποχρεώσεων που
απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής.
δδ. Για την εκμίσθωση της επένδυσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1ζ του Ν. 3908/2011
ή με το άρθρο 10 παράγραφος Ββ του Ν. 3299/2004.
εε. Για τυχόν λοιπούς όρους της απόφασης υπαγωγής.
Δ. Τα ανωτέρω αιτήματα τροποποίησης, υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης
των επενδυτικών σχεδίων, εντύπως και ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων και εξετάζονται βάσει δικαιολογητικών, όρων και προϋποθέσεων,
που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Ε. Σε περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας, της εταιρικής σύνθεσης, της νομικής μορφής,
της έδρας ή άλλων στοιχείων επικοινωνίας της ενισχυόμενης επιχείρησης, εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 21 και της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του
παρόντος. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της παραγράφου 4 του άρθρου 21,
επιβάλλεται κύρωση, που ορίζεται με την υπουργική απόφαση της προηγούμενης
περίπτωσης.
ΣΤ. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του παρόντος καταλαμβάνουν και τα
επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και
3908/2011».».

52. Με την περ. ι’ της παρ. 1 του άρθρου 40 προστίθεται παρ. 19 στο άρθρο 85 του ν.
4399/2016, το οποίο έχει εξής:
«Άρθρο 85
Μεταβατικές διατάξεις
1. Επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3908/2011,
3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, εξακολουθούν να διέπονται από το ίδιο θεσμικό
πλαίσιο. Για τις διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου, ολοκλήρωσης και καταβολής
ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων των παραπάνω νόμων εφαρμόζονται τα οριζόμενα
στις διατάξεις του παρόντος.
2. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι
κανονιστικές αποφάσεις που ισχύουν για την υλοποίησή τους και αφορούν στις διαδικασίες
ελέγχου, ολοκλήρωσης και καταβολής των ενισχύσεων.
3. Αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2601/1998 για την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων σε χώρες της αλλοδαπής, κατά το άρθρο
6 του Ν. 2996/2002 «Ελληνικό σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων Ε.Σ.Ο.Α.Β.» και για τα οποία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος δεν έχουν
εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής, δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Ως προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις
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του ν. 2601/1998 (Α` 81) στο πλαίσιο του Ελληνικού σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης
των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.) ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2019.
4. Εφαρμόζεται και για τον παρόντα νόμο η παρ. 35 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998, η οποία
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 3299/2004 και με την παρ. 5 του
άρθρου 16 του Ν. 3908/2011.
5. H υπ` αριθμ. 43965/30.11.1994 (Β` 922) υπουργική απόφαση για τον καθορισμό του
είδους και της έκτασης των έργων ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού μονάδας
διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την
παράγραφο 5 του άρθρου 7.
6. Η υπ` αριθμ. 58692/5.8.1998 (Β` 870) υπουργική απόφαση για τον καθορισμό του είδους
και της έκτασης των έργων ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού τουριστικών
οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings), διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση κοινής
υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7.
7. Η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των Γνωμοδοτικών Επιτροπών, όπως ορίζονται στο
άρθρο 27 έχουν εφαρμογή και για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις
των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990.
8. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της περίπτωσης α` της παραγράφου 6
του άρθρου 7 έχει εφαρμογή η υπ` αριθμ. 6904/14.2.2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β`
465) που εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 3908/2011, για τα
επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 2.2 και 2.3 του άρθρου 2 της ως άνω απόφασης.
9. α. Για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας
των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια συνολικής
ισχύος μέχρι 150 kw, που υπήχθησαν στις διατάξεις του N. 3299/2004, πραγματοποιούνται
διοικητικοί έλεγχοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α` της παρ. 3 του άρθρου 9
του Π.δ. 33/2011 (Α` 83). Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου μπορεί να
πραγματοποιούνται και επιτόπιοι έλεγχοι.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να συνιστώνται Ομάδες
Εργασίας αποτελούμενες από μέλη του Ε.Μ.Π.Ε. για την πραγματοποίηση των διοικητικών
ελέγχων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο καταμερισμός εργασιών, ο τρόπος λειτουργίας
Ομάδων Εργασίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η αποζημίωση για κάθε έλεγχο
είναι η οριζόμενη στην κ.υ.α. 26226/3.3.2017 (ΥΟΔΔ 117).
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται η
διαδικασία, ο τρόπος ελέγχου, η σύσταση των οργάνων ελέγχου, τα δικαιολογητικά και κάθε
άλλο συναφές ζήτημα εφαρμογής της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου.
γ. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης β` της παραγράφου αυτής έχει
εφαρμογή η υπ` αριθμ. 20283/3.5.2012 απόφαση (Β` 1518), όπως τροποποιήθηκε με την
υπ` αριθμ. 54247/31.10.2014 απόφαση (Β` 3090).
10. α) Αν ο χρόνος έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης είναι μεταγενέστερος του χρόνου έναρξης της υποχρέωσης των
επενδυτικών φορέων για την υποβολή της δήλωσης τήρησης των μακροχρόνιων
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υποχρεώσεων του άρθρου 10 του Ν. 3299/2004 και του άρθρου 14 του Ν. 3908/2011, ο
φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων για το ανωτέρω διάστημα
εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης
ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
πάντως πριν την πρώτη εκταμίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης.
Για τις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων
που έχουν εκδοθεί μέχρι την 31η Μαρτίου 2019 ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην
υποβολή των στοιχείων για τη δήλωση τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων μέχρι την
31η Ιουλίου 2019. Σε κάθε περίπτωση, ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή
των στοιχείων πριν από την εκταμίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης που πραγματοποιείται
μετά την ημερομηνία αυτή.
Αν η τελική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης εκάστου έτους τήρησης των
μακροχρονίων υποχρεώσεων είναι προγενέστερη της 1ης.1.2013, δεν απαιτείται η υποβολή
της μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.
β) Οι διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 5 του N. 4242/2014 για το διάστημα τήρησης
μακροχρόνιων υποχρεώσεων καταλαμβάνουν και τα επενδυτικά σχέδια του N. 3299/2004,
πλην αυτών που αξιοποιούν το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.
11. Οι λέξεις «εντός διετίας» της παρ. 2 του άρθρου 3 της 41766/26.9.2013 απόφασης του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Β` 2589) αντικαθίστανται από τις λέξεις
«εντός εξαετίας». Για τη διενέργεια των διοικητικών ελέγχων της απόφασης αυτής μπορεί
να εφαρμόζεται αναλόγως η 20283/3.5.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β`1518) πλην της παραγράφου 5 αυτής.
12. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και
3908/2011 ως ανεξάρτητα και τα οποία μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης του
τελευταίου εξ αυτών και πριν την παρέλευση δεκαετίας αποτελέσουν ενιαίο επενδυτικό
σχέδιο, υποχρεούνται να επιστρέψουν εντόκως το τυχόν υπερβάλλον ποσό, που προκύπτει
από τη διαφοροποίηση των αρχικών όρων υπαγωγής.
13. α. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και
3908/2011 δύνανται:
αα) να ολοκληρωθούν και να ενισχυθεί το σύνολο των δαπανών τους, εφόσον τηρούνται οι
όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου και οι προς ενίσχυση δαπάνες περιλαμβάνονται στο
εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης (αρχικό ή τροποποιημένο) και συγχρόνως
έχουν εκδοθεί για τις δαπάνες αυτές οι προβλεπόμενες νόμιμες (πολεοδομικές) άδειες,
ββ) να ολοκληρωθούν, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου και ενώ
στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης (αρχικό ή τροποποιημένο)
περιλαμβάνονται κατασκευές που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις είτε του ν. 1337/1983 (Α`33)
είτε του ν. 4178/2013 (Α`174) είτε του ν. 4495/2017 (Α`167) και έχει περαιωθεί η διαδικασία
ρύθμισής τους.
Οι δαπάνες για τις κατασκευές αυτές δεν περιλαμβάνονται στο ενισχυόμενο κόστος της
επένδυσης. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τυχόν εκδοθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος αποφάσεις επί αιτημάτων τροποποίησης φυσικού αντικειμένου, οι οποίες έχουν
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περιλάβει τις δαπάνες των ως άνω περιγραφόμενων κατασκευών στο ενισχυόμενο κόστος
του επενδυτικού σχεδίου. Επενδυτικές δαπάνες που έχουν περιληφθεί σε αποφάσεις
υπαγωγής στους νόμους 3299/2004 και 3908/2011 και οι οποίες πραγματοποιούνται επί
κατασκευών, που είχαν ήδη υπαχθεί σε θεσμικές ρυθμίσεις τακτοποίησης κατά το χρόνο
υπαγωγής ενισχύονται, εφόσον τηρούνται οι λοιποί όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου.
β. Το άρθρο 14Β του N. 3908/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του N. 4146/2013,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14Β
Α. Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και
3908/2011, ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των νόμων 3299 και
3908 αντίστοιχα, και υπό τις εξής προϋποθέσεις οι οποίες ισχύουν σωρευτικά:
αα. Δεν επέρχεται αύξηση του ενισχυόμενου προϋπολογισμού, ούτε αύξηση του ύψους του
ποσού της ενίσχυσης. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται με περικοπή
του υπερβάλλοντος κόστους.
ββ. Η αύξηση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης δεν υπερβαίνει το 10 % του εγκεκριμένου
κόστους της κατηγορίας, σταθμισμένο στο σύνολο του ενισχυόμενου κόστους, σύμφωνα με
τον παρακάτω τύπο, και έως το διπλασιασμό του εγκεκριμένου κόστους της κατηγορίας:
σταθμισμένη αύξηση κόστους κατηγορίας = (A/Σ) Χ 100
όπου Α= το ποσό αύξησης δαπανών της κατηγορίας και Σ= το σύνολο του εγκεκριμένου
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο
ολοκληρώνεται με περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους ώστε να πληρείται η προϋπόθεση.
Το κόστος νέας κατηγορίας δαπάνης που δεν προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση, είναι
δυνατό να γίνει αποδεκτό μετά από αίτημα τροποποίησης που υποβάλει ο επενδυτικός
φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β`. Σε διαφορετική περίπτωση, το
επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται χωρίς την ενίσχυση του κόστους της νέας κατηγορίας.
Δεν επιτρέπεται η μεταφορά δαπανών μεταξύ των κατηγοριών δαπανών α) Αρχικής
επένδυσης για ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα, β) μελετών και αμοιβών συμβούλων
και γ) έργων και προγραμμάτων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, όπως αυτές
προσδιορίζονται στην εγκριτική απόφαση του επενδυτικού σχεδίου.
γγ. Δεν επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επιμέρους κατηγοριών δαπανών, όπως αυτά
προσδιορίζονται από τις διατάξεις των νόμων 3908/2011 και 3299/2004 και του σχετικού
θεσμικού πλαισίου ενισχυόμενων δαπανών. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο
ολοκληρώνεται με περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους ώστε να πληρούνται οι εκάστοτε
προϋποθέσεις.
δδ. Τηρούνται τα όρια απόκλισης δεικτών αξιολόγησης όπως ορίζονται στις διατάξεις του
άρθρου 7 της υπ` αριθμ. 17299/19.4.2011 (Β` 652) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός στοιχείων αξιολόγησης, δεικτών
βαθμολογίας και στάθμισης, και ελαχίστου ορίου βαθμολογίας των επενδυτικών σχεδίων
του νόμου 3908/2011» για τα επενδυτικά σχέδια του Ν. 3908/2011, καθώς ο αριθμός των
νέων ή/και υφιστάμενων θέσεων εργασίας για τα επενδυτικά σχέδια και των νόμων 3299
και 3908. Σε διαφορετική περίπτωση, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την επιβολή
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κυρώσεων, που προσδιορίζονται με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 14 του Ν. 3908/2011 και ειδικότερα των παραγράφων 3 και 8 αυτού.
εε. Δεν επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου της
επένδυσης. Σε διαφορετική περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται μόνο μετά από
έγκριση αιτήματος τροποποίησης που υποβάλει ο φορέας στην αρμόδια υπηρεσία,
σύμφωνα με την περίπτωση Β` του παρόντος.
στστ. Εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκληρωμένος
χαρακτήρας της επένδυσης.
Β. Ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού αντικειμένου εγκρίνονται από την αρμόδια
υπηρεσία μετά από αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης του φορέα, το οποίο εξετάζεται
από την Υπηρεσία και γίνεται αποδεκτό υπό τους προαναφερόμενους όρους και
προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Για την εξέταση του αιτήματος τροποποίησης δεν
απαιτείται επανεξέταση της βαθμολόγησης του επενδυτικού σχεδίου.
Γ. Αιτήματα τροποποίησης δύνανται να υποβάλλονται και για την μεταβολή των παρακάτω
όρων της απόφασης υπαγωγής:
αα. Για την τροποποίηση του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, στο πλαίσιο των
διατάξεων του Ν. 3299/2004 (ειδικότερα του άρθρου 5 παρ. 3) ή του Ν. 3908/2011 (άρθρο
8 παρ. 6) και του Π.δ. 35/2011.
ββ. Για την ενίσχυση δαπανών με συμβατική επένδυση αντί της εγκεκριμένης
χρηματοδοτικής μίσθωσης.
γγ. Για την αλλαγή του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευσης ή απόσχισης κλάδου στον
οποίο εντάσσεται η ενισχυθείσα επένδυση. Το αίτημα εγκρίνεται με τον όρο ολοκλήρωσης
της επένδυσης ή συνέχισης της παραγωγικής λειτουργίας της στο ίδιο αντικείμενο, καθώς
και υπό τον όρο ανάληψης από το νέο φορέα του συνόλου των υποχρεώσεων που
απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής.
δδ. Για την εκμίσθωση της επένδυσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1ζ του Ν. 3908/2011
ή με το άρθρο 10 παράγραφος Ββ του Ν. 3299/2004.
εε. Για τυχόν λοιπούς όρους της απόφασης υπαγωγής.
Δ. Τα ανωτέρω αιτήματα τροποποίησης, υποβάλλονται καθ`όλη τη διάρκεια υλοποίησης
των επενδυτικών σχεδίων, εντύπως και ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων και εξετάζονται βάσει δικαιολογητικών, όρων και προϋποθέσεων,
που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Ε. Σε περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας, της εταιρικής σύνθεσης, της νομικής μορφής,
της έδρας ή άλλων στοιχείων επικοινωνίας της ενισχυόμενης επιχείρησης, εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 21 και της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του
παρόντος. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της παραγράφου 4 του άρθρου 21,
επιβάλλεται κύρωση, που ορίζεται με την υπουργική απόφαση της προηγούμενης
περίπτωσης.
ΣΤ. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του παρόντος καταλαμβάνουν και τα
επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011.»

90

92

14. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας δεν επαρκούν για τη
συγκρότηση των απαιτούμενων οργάνων ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5
του άρθρου 10 του Π.δ. 33/2011 (Α` 33), δύναται να ορίζεται υπάλληλος του οικείου φορέα
διοίκησης με την προϋπόθεση ότι είναι μέλος του Μητρώου Ελεγκτών του άρθρου 11 του
ιδίου προεδρικού διατάγματος.
15 «α. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του παρόντος
διατηρείται σε ισχύ η 50274/19.11.2007 (Β` 2274) υπουργική απόφαση.
β. Η απόφαση της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016 έχει εφαρμογή και για τις
επενδύσεις του ν. 3908/2011 (Α` 8), καθώς και για τις επενδύσεις που έχουν ενισχυθεί με τα
κίνητρα της επιχορήγησης ή και της επιδότησης τόκων ή και επιδότησης χρηματοδοτικής
μίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των νόμων
2601/1998 (Α` 81) και 3299/2004 (Α` 261). Με την έκδοση της απόφασης αυτής καταργείται
η ισχύουσα 2106/31.1.2013 απόφαση (Β`183).»
16. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 22 και της
παραγράφου 8 του άρθρου 23 του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ η απόφαση υπ` αριθμ.
76008/22.12.2014 (Β` 3653), καθώς και η απόφαση υπ` αριθμ. 47718/8.11.2011 (Β` 2669),
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ` αριθμ. 46015/29.10.2012 (Β` 3003) και 49901/21.11.2012
(Β`3076).
17. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 80,
καθώς και των παραγράφων 4 του άρθρου 24, 4 του άρθρου 25 και 2 του άρθρου 27,
διατηρείται σε ισχύ η υπ` αριθμ. 2/88585/ 0022/21.12.2012 κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων (ΥΟΔΔ 592).
Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στην 26226/ 3.3.2017 απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 117) αφορούν ποσά πλέον Φ.Π.Α. και
έχουν εφαρμογή από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω απόφασης. Τα μηνιαία όρια
αποζημιώσεων της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της απόφασης του
προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται σωρευτικά σε ετήσια βάση και όχι πέρα του ποσού
των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400.00) ευρώ.
18. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του παρόντος έχουν εφαρμογή και για
τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και
3908/2011. Η κατάταξη των αιτημάτων ελέγχου σε σειρά προτεραιότητας πραγματοποιείται
ανά καθεστώς ενίσχυσης ή ανά θεσμοθετημένη κατηγορία διάκρισης των επενδυτικών
σχεδίων. Η εφαρμογή της ρύθμισης της περίπτωσης αυτής αρχίζει μετά περίοδο τριών
μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

53. Με την παρ. 2 του άρθρου 40 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4609/2019
(Α΄67), η οποία έχει ως εξής:
«3. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα επενδυτικά σχέδια
του ν. 3908/2011».
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54. Με το άρθρο 42 αντικαθίσταται η παρ. Α’ άρθρου 14Β του ν. 3908/2011 (Α’8), η οποία
έχει ως εξής:
«Α. Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και
3908/2011, ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των νόμων 3299 και
3908 αντίστοιχα, και υπό τις εξής προϋποθέσεις οι οποίες ισχύουν σωρευτικά:
αα. Δεν επέρχεται αύξηση του ενισχυόμενου προϋπολογισμού, ούτε αύξηση του ύψους του
ποσού της ενίσχυσης. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται με περικοπή
του υπερβάλλοντος κόστους.
ββ. Η αύξηση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης δεν υπερβαίνει το 10 % του εγκεκριμένου
κόστους της κατηγορίας, σταθμισμένο στο σύνολο του ενισχυόμενου κόστους, σύμφωνα με
τον παρακάτω τύπο, και έως το διπλασιασμό του εγκεκριμένου κόστους της κατηγορίας:
σταθμισμένη αύξηση κόστους κατηγορίας = (A/Σ) Χ 100
όπου Α= το ποσό αύξησης δαπανών της κατηγορίας και Σ= το σύνολο του εγκεκριμένου
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο
ολοκληρώνεται με περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους ώστε να πληρείται η προϋπόθεση.
Το κόστος νέας κατηγορίας δαπάνης που δεν προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση, είναι
δυνατό να γίνει αποδεκτό μετά από αίτημα τροποποίησης που υποβάλει ο επενδυτικός
φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β`. Σε διαφορετική περίπτωση, το
επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται χωρίς την ενίσχυση του κόστους της νέας κατηγορίας.
Δεν επιτρέπεται η μεταφορά δαπανών μεταξύ των κατηγοριών δαπανών α) Αρχικής
επένδυσης για ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα, β) μελετών και αμοιβών συμβούλων
και γ) έργων και προγραμμάτων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, όπως αυτές
προσδιορίζονται στην εγκριτική απόφαση του επενδυτικού σχεδίου.
γγ. Δεν επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επιμέρους κατηγοριών δαπανών, όπως αυτά
προσδιορίζονται από τις διατάξεις των νόμων 3908/2011 και 3299/2004 και του σχετικού
θεσμικού πλαισίου ενισχυόμενων δαπανών. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο
ολοκληρώνεται με περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους ώστε να πληρούνται οι εκάστοτε
προϋποθέσεις.
δδ. Τηρούνται τα όρια απόκλισης δεικτών αξιολόγησης όπως ορίζονται στις διατάξεις του
άρθρου 7 της υπ` αριθμ. 17299/19.4.2011 (Β` 652) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός στοιχείων αξιολόγησης, δεικτών
βαθμολογίας και στάθμισης, και ελαχίστου ορίου βαθμολογίας των επενδυτικών σχεδίων
του νόμου 3908/2011» για τα επενδυτικά σχέδια του Ν. 3908/2011, καθώς ο αριθμός των
νέων ή/και υφιστάμενων θέσεων εργασίας για τα επενδυτικά σχέδια και των νόμων 3299
και 3908. Σε διαφορετική περίπτωση, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την επιβολή
κυρώσεων, που προσδιορίζονται με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 14 του Ν. 3908/2011 και ειδικότερα των παραγράφων 3 και 8 αυτού.
εε. Δεν επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου της
επένδυσης. Σε διαφορετική περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται μόνο μετά από
έγκριση αιτήματος τροποποίησης που υποβάλει ο φορέας στην αρμόδια υπηρεσία,
σύμφωνα με την παράγραφο Β` του παρόντος.
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στστ. Η μείωση της ισχύος (για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές - ΑΠΕ) ή της δυναμικότητας (για λοιπά επενδυτικά σχέδια) δεν υπερβαίνει σε ποσοστό
το 25% με ταυτόχρονη τροποποίηση ή μη του φυσικού αντικειμένου και αιτιολογημένη κατά
περίπτωση αναπροσαρμογή ή όχι του ενισχυόμενου κόστους. Σε περίπτωση μείωσης άνω
του 25% και έως 50% και ταυτόχρονη τροποποίηση ή μη του φυσικού αντικειμένου, το
επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται μόνο μετά από έγκριση αιτήματος τροποποίησης που
υποβάλει ο φορέας στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με την παράγραφο Β`. Σε περίπτωση
μείωσης της ισχύος ή της δυναμικότητας άνω του 50%, το επενδυτικό σχέδιο δεν νοείται ως
ολοκληρωμένο και εκδίδεται απόφαση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής και ανάκτησης
της τυχόν χορηγηθείσας ενίσχυσης με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων και
προσαυξημένης κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την ημερομηνία καταβολής.».
ζζ. Εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκληρωμένος
χαρακτήρας της επένδυσης».

55. Με την παρ. 1 του άρθρου 43 αντικαθίστανται η παρ. 2 και 3 και καταργείται η παρ. 4
του άρθρου 12 του ν. 4608/2019 (Α’ 66), το οποίο έχει ως εξής:
Άρθρο 12
Φορολογικά Κίνητρα
1. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν.
4399/2016 (Α` 117).
2. Οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές μπορεί με απόφασή της Δ.Ε.Σ.Ε. να
λάβουν διαζευκτικά:
α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου
εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με
βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά
την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ο οποίος αναλογεί
στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής
συνιστά ισόποσο αποθεματικό και υπολογίζεται ως εξής:
αα) Για συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ύψους έως και τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000)
ευρώ παρέχεται το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης, και έως το ποσό των επτά
εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (7.500.000) ευρώ.
ββ) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ
έως τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) ευρώ παρέχεται το ογδόντα τοις εκατό (80%)
της δικαιούμενης ενίσχυσης.
γγ) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000)
ευρώ έως σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ παρέχεται το εξήντα τοις εκατό (60%)
της δικαιούμενης ενίσχυσης.
δδ) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ
έως σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) ευρώ παρέχεται το σαράντα τοις εκατό (40%)
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της δικαιούμενης ενίσχυσης.
εε) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000)
ευρώ έως πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ παρέχεται το είκοσι τοις εκατό (20%) της
δικαιούμενης ενίσχυσης.
στστ) Γ ια το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ
έως εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το δέκα τοις εκατό (10%) της
δικαιούμενης ενίσχυσης.
ζζ) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών που υπερβαίνουν τα εκατό εκατομμύρια
(100.000.000) ευρώ δεν παρέχεται απαλλαγή φόρου.
Το ποσό της συνολικής δικαιούμενης ενίσχυσης προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους
δικαιούμενων ποσών ενίσχυσης που αντιστοιχούν στον συνολικό προϋπολογισμό του
έργου. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιή-σει το σύνολο της δικαιούμενης φορολογικής
απαλλαγής μέσα σε δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη και όχι σε διάστημα μικρότερο των
τριών (3) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου.
β. Επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο
σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των συντελεστών του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24
του ν. 4172/2013 κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός
συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του είκοσι τοις εκατό (20%), ο τελικός
προσαυξημένος συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%).
Επιπλέον, αποκλειστικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των
μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα
κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις
εκατό (30%).
3. Οι επιλέξιμες δαπάνες των περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 2 του παρόντος
προσδιορίζονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ)
υπ` αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (L 187) και θα εξειδικεύονται με
την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 20.
4. Οι ενισχύσεις του παρόντος άρθρου χορηγούνται ως μεμονωμένες ενισχύσεις σύμφωνα
με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ` αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 και υπό
την επιφύλαξη των ορίων του Κανονισμού αυτού, ή κατόπιν εγκριτικής απόφασης της
Επιτροπής».

56. Με την παρ. 2 του άρθρου 43 αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4608/2019
(Α’ 66), η οποία έχει ως εξής:
«6. Εφόσον η δραστηριότητα της στρατηγικής επένδυσης υπάγεται στο καθεστώς της
γνωστοποίησης του άρθρου 5 του ν. 4442/2016 (Α` 230), η γνωστοποίηση αυτή υποβάλλεται
προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή μέσω του οικείου ηλεκτρονικού συστήματος. Κατά
τη διάρκεια λειτουργίας της επένδυσης, ο φορέας υποχρεούται να τηρεί στον χώρο της
εγκατάστασης φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά».
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57. Με την παρ. 3 του άρθρου 43 προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 14 του ν. 4608/2019, το
οποίο έχει ως εξής:
Άρθρο 14
Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων
1. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές, μπορεί με απόφαση της
Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων Δ.Ε.Σ.Ε. του άρθρου 15 να παρέχονται
ενισχύσεις με τη μορφή επιχορήγησης, οι οποίες συνίστανται στην παροχή χρηματικού
ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών και προσδιορίζονται ως
ποσοστό επ` αυτών. Οι ενισχυόμενες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:
(α) Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με
αναπηρία, σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 ή χρόνια πάθηση,
καθώς και για την παροχή εύλογων προσαρμογών σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της
παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ν. 4488/2017. Η ενίσχυση της παρούσας κατηγορίας
αθροιζόμενη με τυχόν άλλες κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνει ο φορέας επένδυσης δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο.»
β) Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού
(ΕΕ) 651/2014, εφόσον το έργο αφορά σε βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη ή
μελέτες σκοπιμότητας. Η χορηγούμενη ενίσχυση της κατηγορίας αυτής, αθροιζόμενη με
άλλες τυχόν κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνει ο φορέας της επένδυσης, δεν μπορεί να
υπερβαίνει για έργα που αφορούν κυρίως τη βιομηχανική έρευνα τα είκοσι εκατομμύρια
(20.000.000) ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, για έργα που αφορούν κυρίως πειραματική
ανάπτυξη τα δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και για
μελέτες σκοπιμότητας και προετοιμασίας ερευνητικών δραστηριοτήτων τα επτά
εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο.
2. Οι ενισχύσεις των περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 1 του παρόντος μπορούν να
χορηγούνται και σωρευτικά εφόσον δεν ξεπερνούν τα οριζόμενα όρια».

58. Με την παρ. 4 αντικαθίσταται η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4608/2019, η
οποία έχει ως εξής:
«1. Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας επένδυσης υποβάλλει προς την «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» αίτηση για τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού
του σχεδίου ως Στρατηγικής Επένδυσης, την ένταξή του σε μία από τις κατηγορίες του
άρθρου 10 και τα κίνητρα που επιθυμεί να λάβει. Η αίτησή του συνοδεύεται από πλήρη
φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) της επένδυσης που περιλαμβάνει ιδίως, την
ταυτότητα του επενδυτή και των συνεργατών του, ενδεικτικό αναλυτικό χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης της επένδυσης και του χρονικού διαστήματος λειτουργίας της, αναφορά της
προηγούμενης εμπειρίας του επενδυτή σε σχέση με το είδος και τη φύση της επένδυσης
που προτείνεται, περιγραφή της συνολικής επένδυσης και των επιμέρους επενδύσεων με
ειδικότερη αναφορά στην πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 10 του παρόντος σχετικά με
τη δημιουργία νέων ετήσιων μονάδων εργασίας, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την
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καινοτομία, την εξωστρέφεια, την υψηλή προστιθέμενη αξία, την περιβαλλοντική
προστασία, τον καθολικό σχεδιασμό, περιγραφή του τρόπου που προτείνεται για την
υλοποίηση του έργου, περιγραφή των επί μέρους δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που
θα παρασχεθούν.
β) Αγοραπωλητήρια συμβόλαια ή παραχωρητήρια κυριότητας ή συμβολαιογραφικά
έγγραφα σύστασης δικαιώματος επιφάνειας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 έως
23 του ν. 3986/2011 (Α`152) ή μισθωτήρια συμβόλαια, κατά τα άρθρα 574 ΑΚ - 618 ΑΚ, ή
παραχωρητήρια χρήσης ακινήτων ελάχιστης διάρκειας τριάντα (30) ετών για όσα
επενδυτικά σχέδια αιτούνται να λάβουν τα κίνητρα που προβλέπονται στο άρθρο 11 και
δεκαπέντε (15) ετών για όλες τις άλλες περιπτώσεις, ή συμβολαιογραφικά προσύμφωνα
αγοράς ακινήτων με την αίρεση της μη υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς
του παρόντος Μέρους.
γ) Ανάλυση του προϋπολογισμού της συνολικής επένδυσης και των επί μέρους επενδύσεων,
καθώς και της δομής χρηματοδότησης τόσο κατά την περίοδο κατασκευής του επενδυτικού
έργου, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του, παροχή επιστολής υποστήριξης (comfort
letter) ή επιστολής απόδειξης επάρκειας κεφαλαίων (proof of funds), για την περίπτωση
επενδυτικών κεφαλαίων (funds) από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην
Ε.Ε. ή από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί επαρκώς από
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, παράθεση των βασικών δεικτών αποδοτικότητας, αναφορά
οποιασδήποτε μορφής συνδρομής που έχει ζητηθεί από το Δημόσιο, καθώς και ανάλυση
ενδεχομένων άμεσων ή έμμεσων αντισταθμιστικών ωφελειών υπέρ του Δημοσίου και της
τοπικής κοινωνίας.
δ) Περιβαλλοντικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά των ακινήτων που προβλέπονται στο
σχέδιο και τεκμηρίωση της χρήσης ή χρήσεων γης, του μεγέθους και της έντασης αυτών,
καθώς και των όρων και περιορισμών δόμησης. Ανάλυση των άμεσων και έμμεσων
επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο
και μακροπρόθεσμο ορίζοντα (investment impact assessment), τόσο σε συνολικό όσο και σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η ανάλυση κοινωνικών
και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στην ανάλυση αυτή λαμβάνεται ιδίως υπόψη η τοπική
παραγωγική δυνατότητα και ο βαθμός απασχόλησης, το μέγεθος και η παραγωγική
δυνατότητα των γειτονικών περιοχών, το φυσικό κάλλος της περιοχής, ο αρχαιολογικός και
πολιτιστικός της πλούτος, η ανθεκτικότητα και η δυνατότητα ομαλής προσαρμογής του
φυσικού, οικιστικού και οικονομικο-κοινωνικού υποσυστήματος στις επιδράσεις της
επένδυσης και τέλος η ύπαρξη παρεμφερών οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.
ε) Ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα προς την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με:
αα) τον έλεγχο ή/και διασταύρωση των στοιχείων του φακέλου της επενδυτικής πρότασης,
προκειμένου αυτή να υπαχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις,
ββ) τη δημοσίευση στοιχείων της επένδυσης, εκτός από εκείνα που καλύπτονται από
επιχειρηματικό, βιομηχανικό ή άλλο απόρρητο, και της εξέλιξής της, των αιτήσεων που
έχουν υποβληθεί από τον φορέα της επένδυσης, καθώς και των σχετικών αποφάσεων και
γνωμοδοτήσεων της Διοίκησης στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της «Ελληνική Εταιρεία

96

98

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις
του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
στ) Αποδεικτικό καταβολής του 25% του συνόλου της διαχειριστικής αμοιβής στην
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». Το ύψος του συνόλου της
διαχειριστικής αμοιβής, που καταβάλλεται στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» για την κάλυψη του διοικητικού κόστους της διεκπεραίωσης του
επενδυτικού φακέλου των «Στρατηγικών Ιδιωτικών Επενδύσεων», υπολογίζεται στο 0,1%
του συνολικού κόστους της επένδυσης και δεν μπορεί να είναι κάτω των πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ ούτε να υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Το
υπολειπόμενο ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), καταβάλλεται στην «Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» πριν από τη συνεδρίαση της Δ.Ε.Σ.Ε.,
στην ημερήσια διάταξη της οποίας έχει εισαχθεί προς εξέταση η επενδυτική πρόταση. Σε
περίπτωση μη χαρακτηρισμού μιας επενδυτικής πρότασης ως στρατηγικής από τη Δ.Ε.Σ.Ε.
επιστρέφεται ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου της διαχειριστικής
αμοιβής.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα της επένδυσης, στην οποία
δηλώνεται ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα, στοιχεία, δηλώσεις και δεδομένα που
εμπεριέχονται στον υποβληθέντα φάκελο είναι ακριβή και αληθή.
η) Αναλυτική περιγραφή των αιτούμενων ενισχύσεων και των σχετικών δαπανών, καθώς και
τα απαραίτητα στοιχεία προς απόδειξη της πλήρωσης των κατά περίπτωση εφαρμοζόμενων
προϋποθέσεων συμβατότητας του Κανονισμού (ΕΕ) υπ` αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της
17ης Ιουνίου 2014 (L 187), μόνο στην περίπτωση που η αίτηση χαρακτηρισμού του
επενδυτικού σχεδίου ως Στρατηγικής Επένδυσης περιλαμβάνει και αίτηση χορήγησης
ενισχύσεων των άρθρων 12 και 14».

59. Με την παρ. 5 του άρθρου 43 αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν.
4608/2019, οι οποίες έχουν ως εξής:
«1. Ιδιωτικές επενδύσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν σε ακίνητα της ιδιωτικής
περιουσίας του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των
Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο
ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., με εξαίρεση τα ακίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3986/2011 (Α` 152) και του άρθρου 208 του ν. 4389/2016 (Α`
94), υπάγονται στις διατάξεις του Μέρους Β` του παρόντος ύστερα από απόφαση της
Δ.Ε.Σ.Ε., η οποία λαμβάνεται μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας
της παραγράφου 3.
2. Η δημοπράτηση των ακινήτων της παραγράφου 1 πραγματοποιείται μέσω διεθνών
ανοικτών διαγωνισμών σε μία φάση, χωρίς προεπιλογή και σύμφωνα με το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων. Σε ειδικές περιπτώσεις, αν συντρέχουν
λόγοι ιδιαίτερης τεχνικής πολυπλοκότητας των προς υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων ή λόγοι
ειδικού ενδιαφέροντος, που αιτιολογούνται ειδικά, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
αποφασίσει την ανάθεση μέσω διαδικασίας Διεθνούς Κλειστού Διαγωνισμού ή Διαδικασίας
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Ανταγωνιστικού Διαλόγου».

60. Με την παρ. 6 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4608/2019, η οποία έχει
ως εξής:
«3. Μετά την υποβολή του επενδυτικού φακέλου συντάσσεται εντός εξήντα (60)
ημερολογιακών ημερών Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του φορέα της επένδυσης και του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει κατ` ελάχιστον το αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα της αδειοδοτικής διαδικασίας και υλοποίησης της επένδυσης, τις
αντισταθμιστικές παροχές και τις ειδικότερες υποχρεώσεις του φορέα της επένδυσης, το
χρηματοδοτικό σχήμα και την αποδεδειγμένη ικανότητα χρηματοδότησης της επένδυσης
μέσω παροχής νομικά δεσμευτικού εγγράφου από τον ίδιο τον επενδυτή ή τρίτο, καθώς και
τις υποχρεώσεις της Διοίκησης αναφορικά με την πρόοδο της αδειοδοτικής διαδικασίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β`. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα αδειοδότησης
περιλαμβάνει λεπτομερή καταγραφή του απαιτούμενου χρόνου για την υποβολή των
επιμέρους φακέλων για την έκδοση κάθε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης,
καθώς και του απαιτούμενου χρόνου για την έκδοση αντίστοιχα κάθε απαιτούμενης άδειας,
έγκρισης ή γνωμοδότησης».

61. Με την παρ. 3 του άρθρου 45 καταργούνται το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της
παρ. 3 του άρθρου 6 του α.ν. 89/1967 (Α’ 132), η οποία έχει ως εξής:
«3. Οι παραπάνω ενισχύσεις παρέχονται με τη μορφή επιχορήγησης, που συνίσταται σε
παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών και
προσδιορίζεται ως ποσοστό επ’ αυτών.
Οι ενισχύσεις του παρόντος άρθρου χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζεται κατ` έτος το ποσό
ενισχύσεων του άρθρου 6 συνολικά ή και κατά κατηγορία ενισχύσεων που μπορεί να
χορηγηθούν κατά το έτος αυτό. Το ποσό αυτό συνιστά αυτοδίκαια τον προϋπολογισμό του
έργου που εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».

62. Με την παρ. 4 του άρθρου 45 καταργούνται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 και η παρ.
4 του άρθρου 18 του ν. 4608/2019 (Α’ 66), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 18
Διαδικασία Ωρίμανσης Επενδυτικών Έργων που υλοποιούνται
σε ακίνητα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
1. Ιδιωτικές επενδύσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν σε ακίνητα της ιδιωτικής περιουσίας
του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Νομικών
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε
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Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., με εξαίρεση τα ακίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ.
2 του άρθρου 10 του ν. 3986/2011 (Α` 152) και του άρθρου 208 του ν. 4389/2016 (Α` 94),
υπάγονται στις διατάξεις του Μέρους Β` του παρόντος ύστερα από απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., η
οποία λαμβάνεται μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας της
παραγράφου 3.
2. Η δημοπράτηση των ακινήτων της παραγράφου 1 πραγματοποιείται μέσω διεθνών
ανοικτών διαγωνισμών σε μία φάση, χωρίς προεπιλογή και σύμφωνα με το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων. Σε ειδικές περιπτώσεις, αν συντρέχουν
λόγοι ιδιαίτερης τεχνικής πολυπλοκότητας των προς υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων ή λόγοι
ειδικού ενδιαφέροντος, που αιτιολογούνται ειδικά, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
αποφασίσει την ανάθεση μέσω διαδικασίας Διεθνούς Κλειστού Διαγωνισμού ή Διαδικασίας
Ανταγωνιστικού Διαλόγου.
3. Η αναθέτουσα αρχή εφόσον το κρίνει σκόπιμο από κοινού με την «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», προετοιμάζει τον φάκελο δημοπράτησης της
επένδυσης, που περιλαμβάνει τη διακήρυξη, το σχέδιο της σύμβασης ανάθεσης και κάθε
άλλο αναγκαίο τεύχος δημοπράτησης. Ο προτιμώμενος ανάδοχος της διαγωνιστικής
διαδικασίας συμβάλλεται με την αναθέτουσα αρχή. Η υπογραφή της οριστικής σύμβασης
είναι υποχρεωτική εάν απονεμηθεί ο στρατηγικός χαρακτήρας από τη Δ.Ε.Σ.Ε. στη
συγκεκριμένη επένδυση ενώ, αν δεν της απονεμηθεί ο στρατηγικός χαρακτήρας, η
αναθέτουσα αρχή ή ο επενδυτικός φορέας μπορούν να αρνηθούν την κατάρτιση της
οριστικής σύμβασης.
4. Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τον χαρακτηρισμό της
επενδυτικής πρότασης ως στρατηγικής ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 19.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού καθορίζεται κάθε ειδικό θέμα σχετικά με:
(α) τη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης,
(β) το περιεχόμενο της διακήρυξης, δηλαδή τις τεχνικές, λειτουργικές προδιαγραφές και
απαιτήσεις του έργου, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια συμμετοχής, την απαιτούμενη
εμπειρία, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υποβολής της προσφοράς, το περιεχόμενο
της προσφοράς, τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής, τις διαδικασίες μεταβολής
στοιχείων του διαγωνισμού μέσω τευχών μεταβολών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις
ανάγκες της επένδυσης,
(γ) τη μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια προετοιμασίας του φακέλου δημοπράτησης,
(δ) την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζομένων, μέσω των Ελάχιστων
Τεχνικών και Λειτουργικών Απαιτήσεων της επένδυσης, οι οποίες θα είναι αποκλειστικά
ποσοτικοποιημένες και μαθηματικά εκπεφρασμένες,
(ε) τον αριθμό και το ακριβές περιεχόμενο των φακέλων/υποφακέλων των προσφορών, με
τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους και την τεχνική και
οικονομική τους προσφορά,
(στ) τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και
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(ζ) τη διαδικασία προβολής ενστάσεων, αντιρρήσεων ή προσφυγών κατά της διαγωνιστικής
διαδικασίας».

63. Με την παρ. 5 του άρθρου 45 καταργούνται τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 1 του
άρθρου 22 του ν. 1262/1982 (Α’ 70), η οποία έχει ως εξής:
«1. Η από το άρθρο 4 του ΑΝ 378/1968 προβλεπόμενη Τραπεζιτική Εγγυητική Επιστολή
αναπροσαρμόζεται στο ύψος των 50.000 δολαρίων ΗΠΑ. Επιχειρήσεις που κατά την έναρξη
ισχύος του νόμου αυτού είναι ήδη εγκαταστημένες σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.
89/1967 ή του Α.Ν. 378/1968, οφείλουν να αναπροσαρμόσουν το ύψος της εγγυητικής
επιστολής που τυχόν απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις στο ποσό των δολλαρίων ΗΠΑ
50.000. Η αναπροσαρμογή γίνεται μέσα σε 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος
του νομού αυτού σε ισόποσες 6 μηνιαίες δόσεις. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του
Δημοσίου σε περίπτωση παραβάσεως από το προσωπικό ή την εταιρεία, των διατάξεων του
Α.Ν 89/1967, ή των αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που εκδίδονται σ`
εφαρμογή του νόμου αυτού. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου η εγγυητική
επιστολή στις περιπτώσεις όπου η άδεια εγκατάστασης εμποροβιομηχανικών η
ναυτιλιακών εταιρειών ή επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις του Α.Ν 89/1967 ή του
Α.Ν 378/1968 έχει ανακληθεί ή θα ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον οι επιχειρήσεις
αυτές ή το προσωπικό τους δεν έχουν εκπληρώσει ή δεν εκπληρώνουν τις κάθε είδους
υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο. Η κατάπτωση επέρχεται αυτοδικαίως 2 μήνες από την
ανάκληση της άδειας ή από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως».

64. Με το άρθρο 46 τροποποιείται το άρθρο 22Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
(ν. 4172/2013 Α’ 167), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 22Α
Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας
1.Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες
εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα
έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους προσαυξημένες κατά
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών
καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού
μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27 του παρόντος.
2. Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης η επιχείρηση υποβάλλει στη
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που
πραγματοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών διενεργούνται μέσα σε
χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
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Θρησκευμάτων ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τη διαδικασία
που καθορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1.»

65. Με το άρθρο 48 τροποποιείται το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 ( Α’ 170) , το οποίο έχει ως
εξής:
«1. Πρόσωπα που είναι ή έχουν διατελέσει υπάλληλοι της Φορολογικής Διοίκησης και εν
γένει του Υπουργείου Οικονομικών ή συνδέονται ή συνδέονταν με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας ή έργου με αυτά, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο, στο οποίο έχουν ή είχαν
ανατεθεί αρμοδιότητες ή καθήκοντα της Φορολογικής Διοίκησης οφείλουν να τηρούν ως
απόρρητα όλα τα στοιχεία και πληροφορίες φορολογουμένων, τα οποία περιήλθαν σε γνώση
τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και δύνανται να τα αποκαλύπτουν μόνο στα
ακόλουθα πρόσωπα:
α) άλλους υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης ,μέλη του κύριου προσωπικού του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δικηγόρους του Δημοσίου στο πλαίσιο εκτέλεσης των
καθηκόντων τους,
β) διωκτικές αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης ή δίωξης αδικημάτων ,
γ) δικαστικές αρχές στο πλαίσιο εκδίκασης οποιασδήποτε ποινικής ή φορολογικής υπόθεσης
ή αστικής υπόθεσης με διάδικο το Δημόσιο ή Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ,
δ) φορολογικές αρχές της αλλοδαπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διεθνείς συμβάσεις, το
ν. 4170/2013 στον οποίο ενσωματώθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με
τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας , τα άρθρα 295-319 του ν. 4072/2012
(Α΄86) με τα οποία ενσωματώθηκαν οι διατάξεις της οδηγίας 2010/24/ΕΕ σχετικά με την
αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα
μέτρα, καθώς και τη νομοθεσία για τη δικαστική συνδρομή,
ε) υπηρεσίες των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τη
Φορολογική Διοίκηση, προκειμένου να προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, των φορολογουμένων προς αυτούς τους φορείς,ή / και να εντοπιστούν
πηγές αποπληρωμής των απαιτήσεών τους.
στ) σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και δημοσίων
οργανισμών με αρμοδιότητα διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου χρηματοδοτήσεων
και ενισχύσεων ή επιδοτήσεων από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους,
ζ) σε διαζευγμένους ή συζύγους σε διάσταση και σε ανιόντες και κατιόντες, για τον
καθορισμό διατροφής κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για τα στοιχεία που αναγράφονται
ρητά σε αυτήν,
η) στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της που ορίζονται στο Ν. 3691/2008, όπως
ισχύει.
θ) σε τρίτους, κατόπιν αιτιολογημένης εισαγγελικής παραγγελίας, ότι δεν συντρέχει
περίπτωση φορολογικού απορρήτου,
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ι) σε φορολογουμένους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, κατόπιν αιτήσεως τους,
και μόνο καθ` ο μέρος αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, προκειμένου να διακριβωθείη
φορολογική ή η επαγγελματική υπόσταση άλλου φορολογουμένου που ασκεί
επιχειρηματική δραστηριότητα,
ια) σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης
Α.Ε. «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» του ν. 3607/2007 (Α' 245) για σκοπούς υλοποίησης προγραμμάτων
κοινωνικού χαρακτήρα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή άλλων προβλέψεων παροχών
κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς και σχετικών προβλέψεων παροχών υγείας σε ομάδες
πληθυσμού από το Υπουργείο Υγείας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,
ιβ) Στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο ελέγχων, επιθεωρήσεων και
ερευνών, που διενεργούνται από αυτόν, σε εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους του
Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο ελέγχων, επιθεωρήσεων
και ερευνών, που διενεργούνται από αυτό, ή κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των ιδιαίτερων Σωμάτων
και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.
3074/2002 (Α’ 296) στο πλαίσιο ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών, που διενεργούνται
κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
ιγ) Στα πρόσωπα και τα όργανα της παρ. 1 του άρθρου 3 και 3Α του Ν. 3213/2003 (Α’ 309),
όπως εκάστοτε ισχύει, στο πλαίσιο ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των
υπόχρεων του άρθρου 1 του ίδιου Νόμου. Τα στοιχεία χορηγούνται αποκλειστικά για τα
ελεγχόμενα πρόσωπα αρμοδιότητάς τους και αφορούν μόνον τα ελεγχόμενα έτη.
ιδ) Σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής
Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την άσκηση έργου
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε θέματα που αφορούν όλες τις
βαθμίδες της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης και των εποπτευόμενων φορέων του,
καθώς και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας, για τα θέματα του Ε.Λ.Κ.Ε.
ιε) σε διατραπεζικές εταιρείες που διαχειρίζονται αρχεία δεδομένων οικονομικής
συμπεριφοράς χάριν των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, για τον σκοπό
ενημέρωσης των αρχείων δεδομένων που τηρούν. Για την ενημέρωση των αρχείων
δεδομένων της παρούσας περίπτωσης χορηγούνται αποκλειστικά τα ακόλουθα στοιχεία και
πληροφορίες φορολογουμένων:
αα) ως προς τα φυσικά πρόσωπα, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), η Δ.Ο.Υ. στην
οποία υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος το όνομα, το επώνυμο, το όνομα και
επώνυμο πατέρα, το όνομα και επώνυμο μητέρας ο ταχυδρομικός κώδικας,
ββ) ως προς τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.), η Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας Εισοδήματος η επωνυμία,
ο διακριτικός τίτλος και η έδρα.

102

104

ιστ) Σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, αμιγείς ή μικτές επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων
δήμων, δημόσιους οργανισμούς, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία
το κράτος είναι μέτοχος ή τα οποία επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους ή τη
διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος
στοιχεία και πληροφορίες μητρώου φορολογουμένων, κατόπιν υποβολής πλήρως
αιτιολογημένου αιτήματος εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τη Φορολογική Διοίκηση για την
εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Ως στοιχεία και πληροφορίες μητρώου για την
εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης νοούνται τα στοιχεία και οι πληροφορίες που
τηρούνται στο Υποσύστημα Μητρώου Φορολογουμένων της Α.Α.Δ.Ε.
1Α. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύναται να
ορίζεται αποζημίωση για το διοικητικό κόστος που η Φορολογική Διοίκηση αναλαμβάνει
κατά τη χορήγηση των στοιχείων στα πρόσωπα των περιπτώσεων ιε΄ και ιστ΄ της
παραγράφου 1.
Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης,
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.
1Β. Από τον περιορισμό της παραγράφου 1, αναφορικά με τα στοιχεία τα οποία τα πρόσωπα
της παραγράφου 1 οφείλουν να τηρούν ως απόρρητα, για τις περιπτώσεις που αυτά
αποκαλύπτονται σε υπηρεσίες των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
αμιγείς ή μικτές επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, δημόσιους οργανισμούς,
καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία το κράτος είναι μέτοχος ή τα οποία
επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή
έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, εξαιρούνται τα ακόλουθα στοιχεία και
πληροφορίες μητρώου φορολογουμένων:
α) για τα φυσικά πρόσωπα: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), όνομα, επώνυμο, όνομα και επώνυμο πατέρα, όνομα και επώνυμο
μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας και
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου) και β) για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες: Αριθμός
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), επωνυμία,
διακριτικός τίτλος, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης της έδρας και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
(σταθερό και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 χορηγούν σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ή σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), προσωποποιημένα στοιχεία ανά ΑΦΜ, καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία,
τα οποία τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση, με την υποχρέωση χρήσης αυτών,
αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο ζητούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 3832/2010, όπως
ισχύει.
2Α.Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 χορηγούν σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από το Υπουργείο
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Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προσωποποιημένα στοιχεία ανά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.), καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση,
με την υποχρέωση χρήσης αυτών αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο ζητούνται στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα, με
σκοπό τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των
Φορέων του Δημόσιου Τομέα αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του
άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138). Η διαλειτουργικότητα του προηγούμενου εδαφίου
διενεργείται μετά από τη ρητή και ειδική έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του
υποκειμένου των δεδομένων για τη διαβίβαση των δεδομένων μεταξύ των ως άνω Φορέων,
τους οποίους αφορά η εκάστοτε διαλειτουργικότητα. Σε περίπτωση που η
διαλειτουργικότητα του πρώτου εδαφίου διενεργείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
χωρίς ρητή έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, για τη
διαβίβαση των δεδομένων μεταξύ των ως άνω Φορέων απαιτείται αίτηση των αρμόδιων
υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων υποχρεούται να απαντήσει εντός ενός (1)
μηνός από την παραλαβή της παραπάνω αίτησης και διαβιβάζει τα δεδομένα, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
3. Τα πρόσωπα, τα οποία λαμβάνουν γνώση απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών,
σύμφωνα με την παράγραφο 1, οφείλουν να τηρούν το απόρρητο, σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου. Η χρήση των πληροφοριών και στοιχείων γίνεται αποκλειστικά και
μόνο για την επίτευξη του σκοπού, για τον οποίο χορηγήθηκαν.
4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις άρσης του απορρήτου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και
5, κάθε πρόσωπο στο οποίο περιέρχονται πληροφορίες ή στοιχεία, τα οποία προστατεύονται
με φορολογικό απόρρητο οφείλει να μην τα αποκαλύπτει και να επιστρέφει στη Φορολογική
Διοίκηση τυχόν έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του και περιλαμβάνουν τέτοιες
πληροφορίες ή στοιχεία.
5. Στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με φορολογούμενο είναι δυνατόν να αποκαλύπτονται σε
τρίτο, κατόπιν αιτήσεως, με τη ρητή, ειδική, έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του
φορολογουμένου, η οποία δύναται να ανακληθεί.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων προσδιορίζεται η εφαρμογή του πλαισίου και των πολιτικών ασφαλείας του
Υπουργείου Οικονομικών για την τήρηση του φορολογικού απορρήτου:
α) από τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1,
β) από τα πρόσωπα όλων των περιπτώσεων, πλην της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, το
σύστημα καταχώρισης και παρακολούθησης χορήγησης απόρρητων στοιχείων ή
πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και εκτός της φορολογικής διοίκησης και κάθε άλλο σχετικό
θέμα.».

66. Με το άρθρο 50 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 135 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), η
οποία έχει εξής:
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«3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής, πέραν των παροχών και αποζημιώσεων
του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με
οποιαδήποτε ονομασία, πλην της αμοιβής από συγγραφικά δικαιώματα, από δικαιώματα
διανοητικής ιδιοκτησίας και από παροχή εκπαιδευτικού έργου, από συμμετοχή σε επιτροπές
ή επιστημονικά ή διοικητικά συμβούλια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή σε Διοικούσες
Επιτροπές Α.Ε.Ι. και από τη συμμετοχή με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες τεχνολογικής
βάσης έντασης γνώσης και πλην της πρόσθετης αμοιβής για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων
ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων.»

67. Με το άρθρο 51 τροποποιείται η παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 (Α’ 258), η
οποία έχει ως εξής:
«10. Η γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής παρέχεται από τη ΓΓΕΤ.»

68. Με το άρθρο 52 τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4429/2016 (Α’ 199), η οποία
έχει εξής:
«2α. Κύριοι δικαιούχοι χρηματοδότησης εκ μέρους του Ιδρύματος είναι, με την επιφύλαξη
της παραγράφου 1ε του παρόντος άρθρου, Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. που εδρεύουν στην
Ελλάδα, οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258)
και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα των νόμων 2083/1992 και 3685/2008.
Συνδικαιούχοι χρηματοδότησης δύνανται να είναι επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά και
ερευνητικά ιδρύματα και λοιποί φορείς, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι (κύριοι και συνδικαιούχοι) χρηματοδότησης θα ορίζονται στις
εκάστοτε προκηρύξεις.
β. Ειδικά για υποτροφίες για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών και μεταδιδακτορικών
μελετών, δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και σύνδεσής τους με
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ερευνητικό κέντρο, που πληρούν τις προϋποθέσεις που
θέτει η εκάστοτε προκήρυξη.»

69. Με το άρθρο 54 προστίθενται παρ. από 17 έως 23 στο τέλος του άρθρου 59 του ν.
4623/2019, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 59
Σύσταση και λειτουργία του Ν. Π.Ι.Δ.
«Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου»
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 4, 7
περίπτωση στ` της παραγράφου 1 και 10 του π.δ. 226/1989 (Α` 107) όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, η διάταξη του άρθρου 23 του ν. 3190/2003 (Α` 249), καθώς και κάθε άλλη διάταξη
που αφορά στο «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου», ως
επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (εφεξής
«EKT/EIE»).
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2. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την
επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου» και τον διακριτικό
τίτλο «ΕΚΤ» (εφεξής ΕΚΤ). Στις σχέσεις του με την αλλοδαπή το ΕΚΤ χρησιμοποιεί την
επωνυμία «National Documentation Center» (EKT)».
3. Το EKT ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου
συμφέροντος και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού του, του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του και των δημοσιονομικών κανόνων που διέπουν
τους ερευνητικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α` 258). Απολαμβάνει όλων
των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και των δικονομικών και
ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου.
4. Το ΕΚΤ, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης (εφεξής:
Υπουργός), εδρεύει στην Αθήνα, ενώ με απόφαση του ΔΣ μπορούν να λειτουργήσουν
υπηρεσίες και γραφεία του και σε άλλες πόλεις της ελληνικής Επικράτειας.
5. Το ΕΚΤ είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού
Στατιστικού Συστήματος (ΑΠΟΦ 7304/Β2-576 ΦΕΚ Β` 3482/2017). Ως ηλεκτρονική και φυσική
υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση,
τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της
επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων,
που παράγεται στην Ελλάδα. Με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, υψηλή τεχνογνωσία και
άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το ΕΚΤ: α) συλλέγει, τεκμηριώνει και διαθέτει έγκριτο
ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού, β) μετράει και αποτυπώνει το ελληνικό
οικοσύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας, γ) υποστηρίζει τις επιχειρήσεις
να δικτυωθούν, να γίνουν εξωστρεφείς και να συνεργαστούν με την ερευνητική κοινότητα,
δ) συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Επιστήμη
και την Ανοικτή Πρόσβαση, ε) επιδιώκει τη μέγιστη διάχυση της γνώσης, για την Ελλάδα που
αναπτύσσεται και αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της. Διαθέτει σύγχρονη πληροφοριακή
υποδομή και Κέντρο Δεδομένων (Datacenter), εξοπλισμό για ψηφιοποίηση διαφόρων τύπων
αρχειακού υλικού, ψηφιακές βιβλιοθήκες με συνδρομητικό και ανοικτό περιεχόμενο,
ηλεκτρονικό αναγνωστήριο ανοικτό στο κοινό, υποδομές μητρώων για την ελληνική
ερευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότητα (εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, φορείς
του συστήματος, υποδομές, έργα). Είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση ροής επιστημονικών
και τεχνολογικών πληροφοριών στο σύνολο της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας και
κατά προτεραιότητα στα ερευνητικά ινστιτούτα του Ε.Ι.Ε.. Επίσης, συνεργάζεται στενά με
όμορους φορείς και συμμετέχει σε ομάδες εργασίας εθνικών και διεθνών οργανισμών για
κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του.
6. Οι πόροι του ΕΚΤ προέρχονται από: α. Τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. β. Κάθε είδους χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις από τον
Κρατικό Προϋπολογισμό (Τακτικό και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων). γ.
Χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις, εισφορές και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από
όργανα και οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από
άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων για τα έργα που αναλαμβάνει
να υλοποιήσει, δ. Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες
και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων, του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού
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Τομέα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ε. Ίδια έσοδα από την παροχή των εξειδικευμένων
υπηρεσιών του προς τρίτους, εκτέλεση έργων για λογαριασμό τρίτων. στ. Έσοδα από την
αξιοποίηση στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του και από δάνεια κάθε μορφής,
καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες πηγές.
7. Τα έργα, προγράμματα και δράσεις του ΕΚΤ χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς φορείς ή/και από εθνικούς πόρους, ή εκτελούνται
με αυτοχρηματοδότηση ή με χρηματοδότηση από ιδιώτες. Το ΕΚΤ δύναται να ορίζεται ως
τελικός δικαιούχος, συνδικαιούχος ή και ενδιάμεσος φορέας των ως άνω έργων,
προγραμμάτων και δράσεων, να συμπράττει με δημόσιους φορείς για την από κοινού
υλοποίηση έργων, προγραμμάτων και δράσεων, να επιχορηγείται για την εκπλήρωση των
σκοπών του από τους φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλων των
Υπουργείων, από άλλους φορείς του Δημοσίου, ευρύτερου Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα,
καθώς και από προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα διεθνή προγράμματα, από τον τακτικό προϋπολογισμό όλων
των Υπουργείων, από χορηγίες και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Οι επιχορηγήσεις από φορείς
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θεωρούνται δημόσιες δαπάνες, κατά την έννοια
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 2957/1954, (Α` 186) και της παραγράφου 1 του
άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 2515/1997 (Α` 154) και βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, συμφωνίες, μνημόνια συνεργασίας και
προγραμματικές συμβάσεις με το ΕΙΕ, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τα
Υπουργεία, τους λοιπούς φορείς της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης, με φυσικά και νομικά
ημεδαπά και αλλοδαπά πρόσωπα, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του σκοπού του.
8. Το ΕΚΤ τηρεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά τα οποία και θέτει στη
διάθεση των αρμόδιων οργάνων, όποτε ζητηθούν. Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι
έλεγχοι των χρηματοδοτηθέντων προγραμμάτων και έργων πραγματοποιούνται με σκοπό
την παρακολούθηση των δράσεων και τη σύμφωνη με τον παρόντα νόμο και τις αποφάσεις
των οργάνων του επένδυση των πόρων του. Η διαχειριστική χρήση του ΕΚΤ αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Συντάσσει ετήσια
έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τον απολογισμό πεπραγμένων του, τον ισολογισμό, την
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και τις χρηματοροές του, και δημοσιεύεται στον επίσημο
διαδικτυακό του τόπο. Τον Οκτώβριο κάθε έτους υποβάλλεται στον Υπουργό η ετήσια
έκθεση, που αφορά το προηγούμενο έτος. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης
του ΕΚΤ είναι ετήσιος και ασκείται από δύο (2) ορκωτούς λογιστές, που ορίζονται με
ισάριθμους αναπληρωτές με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
ελέγχουν τη νομιμότητα της οικονομικής διαχείρισης βάσει των στοιχείων που
περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση. Η αμοιβή των ορκωτών λογιστών επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό του ΕΚΤ. Με απόφαση του Υπουργού μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε
έκτακτος έλεγχος.
9. Όργανα Διοίκησης του ΕΚΤ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Διευθυντής.
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΤ αποτελείται από επτά (7) μέλη, μεταξύ των οποίων ο
Πρόεδρος, ο αναπληρωτής του και ο Διευθυντής του ΕΚΤ. Τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΚΤ, πλην του Διευθυντή, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
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Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μια ή
περισσότερες θέσεις συμβούλων και μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών το Διοικητικό
Συμβούλιο νόμιμα συνέρχεται και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθμός του δεν έχει
μειωθεί κάτω των τριών (3) μελών. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω
των τριών (3), διορίζονται οι απαιτούμενοι προσωρινοί Σύμβουλοι με απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
11. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη
διαχείριση της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση του ΕΚΤ και γενικά τη
δραστηριότητά του, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την
πραγματοποίηση του σκοπού του ΕΚΤ. Το Δ.Σ. του ΕΚΤ έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες: α.
Χαράσσει την γενική πολιτική, στρατηγική και τους στόχους του ΕΚΤ. β. Εγκρίνει ύστερα από
εισήγηση που υποβάλλεται από τον Διευθυντή του ΕΚΤ, το ερευνητικό, τεχνολογικό και
αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΕΚΤ και τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό. γ. Εγκρίνει
ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή τον απολογισμό και ισολογισμό του ΕΚΤ. δ. Εγκρίνει
προγράμματα, έργα ή δραστηριότητες που ανάγονται στις αρμοδιότητες του ΕΚΤ και
λαμβάνει αποφάσεις και μέτρα για την απρόσκοπτη, ταχεία και αποτελεσματική
διεκπεραίωση αυτών. ε. Προσλαμβάνει και τοποθετεί προσωπικό στα τμήματα του ΕΚΤ. στ.
Ασκεί πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του ΕΚΤ και στον Διευθυντή του. ζ. Επιλέγει και
διορίζει τον Διευθυντή του ΕΚΤ. η. Αξιολογεί το προσωπικό και τον Διευθυντή του ΕΚΤ. θ.
Ελέγχει τον Διευθυντή του ΕΚΤ κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Το Δ.Σ. συγκαλείται
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον δώδεκα
(12) φορές το χρόνο. H πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με την ημερήσια διάταξη
τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το Δ.Σ. όταν
αυτό ζητήσουν για συγκεκριμένο θέμα ή θέματα δύο τουλάχιστον μέλη του ή ο Υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος μπορεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αυτή, χωρίς
ψήφο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καθορίζει και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, στα
οποία περιλαμβάνει επίσης τα θέματα που προτείνονται από τα μέλη του Δ.Σ. και τον
Διευθυντή του ΕΚΤ και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
εποπτεύει τις εργασίες του ΕΚΤ, παρακολουθεί τη λειτουργία του, ενημερώνει το Δ.Σ.
σχετικά, και είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο αυτού. Το Δ.Σ. συνεδριάζει νομίμως,
εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση τουλάχιστον πέντε (5) μέλη, εκτός και εάν ο αριθμός των
μελών έχει μειωθεί κάτω των πέντε (5) οπότε συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη
συνεδρίαση τουλάχιστον τρία (3) μέλη, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
12. Ο Διευθυντής του ΕΚΤ προΐσταται όλων των τμημάτων του και διορίζεται από το Δ.Σ. του
ΕΚΤ για πενταετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης μετά από αξιολόγησή του από το Δ.Σ.. Η
εξειδίκευση των διαδικασιών επιλογής του, της ανανέωσης της θητείας του και τα προσόντα
του, περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΚΤ. Ο Διευθυντής ασκεί
τα καθήκοντά του με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Τον Διευθυντή σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματός του αναπληρώνει στέλεχος του ΕΚΤ που ορίζεται από το Δ.Σ. του ΕΚΤ.
Ο Διευθυντής του ΕΚΤ εισηγείται στο Δ.Σ. τα θέματα της αρμοδιότητάς του και εκπροσωπεί
το ΕΚΤ σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, συνεργάτες και διεθνείς οργανισμούς.
13. Με τον Οργανισμό του ΕΚΤ που καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με
πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την
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οργανωτική δομή, την εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές τους και το
προσωπικό του ΕΚΤ, καθώς και θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν. Μέχρι την έκδοση
του Οργανισμού, τα παραπάνω θέματα ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΚΤ.
14. Όλες οι διατάξεις του ειδικότερου θεσμικού πλαισίου για τους φορείς της έρευνας και
της τεχνολογίας του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 όπως ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενες,
ισχύουν κάθε φορά και για το ΕΚΤ. Σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι διατάξεις του
παρόντος.
15. Το ΕΚΤ καθίσταται καθολικός διάδοχος του ΕΚΤ/ΕΙΕ σε κάθε δικαίωμα και υποχρέωση
που είχε αυτό, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.
16. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα ή κινητά, υλικά και άυλα, ενοχικά και εμπράγματα
δικαιώματα του ΕΚΤ/ΕΙΕ, μεταφέρονται στο ΕΚΤ το οποίο θα έχει την αποκλειστική χρήση,
διαχείριση και εκμετάλλευση αυτών. Μεταξύ του ΕΚΤ και του ΕΙΕ συνάπτονται συμφωνητικά
συνεργασίας που αφορούν στη χρήση και διαχείριση από το ΕΚΤ των χώρων του κτιρίου του
ΕΙΕ και τον αναλογικό επιμερισμό των λειτουργικών δαπανών, με γνώμονα την εύρυθμη και
λειτουργική συνύπαρξη των δύο φορέων, καθώς και σε κάθε άλλο εκκρεμές θέμα που αφορά
κοινώς αναληφθείσες δράσεις και τη μελλοντική συνεργασία τους επί οποιουδήποτε πεδίου
των δραστηριοτήτων τους, προς εξυπηρέτηση των σκοπών δημοσίου συμφέροντος που
υπηρετούν. Επίσης, με τη δημοσίευση του παρόντος μεταφέρεται από το ΕΙΕ στο ΕΚΤ το
μέρος της τακτικής επιχορήγησης του έτους 2019, που αφορά στη μισθοδοσία του
προσωπικού του ΕΚΤ. Το ΕΚΤ εξακολουθεί να υποστηρίζεται από τις οικονομικές και
διοικητικές υπηρεσίες του ΕΙΕ, μέχρι τη σύσταση των αντίστοιχων διευθύνσεων στο ΕΚΤ και
την ολοκλήρωση των διαδικασιών απόσχισης και εκκαθάρισης δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων του ΕΚΤ/ΕΙΕ και πάντως το αργότερο μέχρι τις 31.12.2019. Μέχρι τη σύναψη
του συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του ΕΙΕ και του ΕΚΤ οι χώροι που χρησιμοποιούνταν
μέχρι τη δημοσίευση του π.δ. 81/2019 (Α` 119) από τα τμήματα του ΕΚΤ/ΕΙΕ συνεχίζουν να
χρησιμοποιούνται από το ΕΚΤ, το οποίο διατηρεί παράλληλα κοινή χρήση με το ΕΙΕ στους
κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου του ΕΙΕ. Με τη δημοσίευση του παρόντος μεταφέρονται
αυτοδίκαια στο ΕΚΤ, όλα τα έργα και προγράμματα καθώς και αρμοδιότητες και
χρηματοδοτήσεις που διατηρούσε ως ΕΚΤ/ΕΙΕ.
Με τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθεί να διατηρείται από το ΕΚΤ με την ίδια νομική
σχέση απασχόλησης ο Διευθυντής, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου και σχέση εντολής, καθώς και οι συνεργάτες με
συμβάσεις έργου, μίσθωσης έργου και παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων, που κατά
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εργάζονται και υπηρετούν στο ΕΚΤ διατηρώντας όλα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά τον χρόνο της
δημοσίευσης του παρόντος, συμβάσεις, ετήσιες αποδοχές και σχέσεις εργασίας.
Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, αρμόδιος και
υπογράφων για κάθε θέμα λειτουργίας, νομικών δεσμεύσεων, χρηματοδότησης, εκτέλεσης
συμβάσεων και δαπανών είναι ο Διευθυντής, ο οποίος δύναται να προβαίνει σε κάθε
αναγκαία ενέργεια για την εκπροσώπηση και την εύρυθμη λειτουργία του ΕΚΤ.
Σε περίπτωση διάλυσης του ΕΚΤ, η περιουσία του, κινητή και ακίνητη, καθώς και τα κάθε
είδους δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο».
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70. Με την παρ. 1 του άρθρου 56 καταργείται η περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ.
155/2007 (Α’ 198), η οποία έχει ως εξής:
«δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γ.Γ.Ε.Τ.»

71. Με την παρ. 2 του άρθρου 56 καταργείται η περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ.
155/2007 (Α’ 198), η οποία έχει ως εξής:
«α) Επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας με το ποσό των 150.000
€ ετησίως.».

72. Με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 57 αντικαθίσταται το άρθρο 2 του ν. 1100/1980
(Α΄ 295), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 2
Σκοποί
Σκοποί του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος είναι:
α) Η έρευνα και ανάλυσις των οικονομικών θεμάτων προς ανάπτυξιν της εν γένει οικονομικής
σκέψεως εις την Ελλάδα και προς παροχήν, οίκοθεν ή κατόπιν προσκλήσεως των αρμοδίων
Αρχών, των Υπηρεσιών του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και ετέρων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Δημοσίων Επιχειρήσεων και παντός ετέρου
Οργανισμού, επιστημονικώς ηλεγμένων μελετών επί των διαφόρων οικονομικών
προβλημάτων της Χώρας «ή επί οποιουδήποτε θέματος αρμοδιότητάς του.
β. Η γνωμοδότηση για γενικά και ειδικά οικονομικά θέματα με δική του πρωτοβουλία ή
εφόσον προσκληθεί από τον αρμόδιο Υπουργό και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από
αυτόν.
γ) Η επεξεργασία και η εισήγηση στις αρμόδιες κρατικές αρχές γενικών οικονομικών και
ειδικών δημοσιονομικών λογιστικών ελεγκτικών κοστολογικών εμπορικών και λοιπών
αρχών, σχεδίων και προτύπων, η εκλαϊκευση και διάδοσή τους καθώς και η συνεχής
προσπάθεια να εφαρμοστούν και επικρατήσουν τα προσφορότερα από αυτά σε όλες τις
εκδηλώσεις της οικονομικής δραστηριότητας.
δ) Η συμβολή στην εφαρμογή των μεθόδων και τρόπων για ορθολογική οργάνωση, διοίκηση
και Διαχείριση με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την αύξηση της
παραγωγικότητας των δημοσίων και ιδιωτικών οικονομικών μονάδων.
ε) Η γνωμοδότηση σε θέματα εκπαίδευσης στον οικονομικό τομέα με δική του πρωτοβουλία
ή εφόσον τη ζητήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί.
στ) Η ανάπτυξις της επιστημονικής οικονομικής σκέψεως των μελών του Οικονομικού
Επιστημονικού Επιμελητηρίου και των παραγόντων της οικονομικής ζωής της Χώρας, βάσει
συγχρόνων επιστημονικών μεθόδων και αντιλήψεων, δια διαλέξεων, ομιλιών, περιοδικών,
σνγγραφών και άλλων πρόσφορων μέσων.
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ζ) Η προάσπιση των επιστημονικών, επαγγελματικών, οικονομικών, κοινωνικών και
πολιτιστικών συμφερόντων, η μέριμνα για την προαγωγή και την προστασία των
επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, καθώς και η τήρηση από τα εν λόγω πρόσωπα
των κανόνων της δεοντολογίας και αξιοπρέπειας κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους,
με την επιβολή πειθαρχικών ή διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβίασης αυτών.
η) Η χορήγηση στα μέλη του, όταν χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς
λόγους, πιστοποιητικού για την επάρκειά τους στην άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας
του οικονομολογικού επαγγέλματος.
θ) Η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς επιμελητηρίων και σε λοιπούς συναφείς
οργανισμούς, η ανάπτυξη σχέσεων με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, η οργάνωση
και η συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών
του.
ι) Η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός
οριοθετείται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α` 65), σε τομείς αρμοδιότητάς
του για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών.
ια) Η συνεργασία με τα επιστημονικά και επαγγελματικά σωματεία του κλάδου των
οικονομικών επιστημονικών και η παροχή βοήθειας σε αυτά για την επίτευξη των σκοπών
τους.
ιβ) Η έκδοση περιοδικών και συγγραμμάτων, η οργάνωση διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων
και η λήψη κάθε μέτρου που συμβάλλει στη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση των μελών
του και των μη μελών του, κατόχων επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού που
χορηγείται από το Ο.Ε.Ε.. Για την ανάπτυξη των παραπάνω το Ο.Ε.Ε. δύναται να εφαρμόσει
νέες τεχνολογίες.
ιγ) Η υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτόνομα ή σε συνεργασία με
άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.
ιδ) Η παροχή διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στα μέλη του και στους λογιστές
φοροτεχνικούς.
ιε) Η προβολή της δραστηριότητας και των υπηρεσιών του με δημοσιεύσεις στα σύγχρονα
μέσα μαζικής επικοινωνίας ή με άλλο πρόσφορο τρόπο.».

73. Με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 57 αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρου 9 του
ν.1100/1980, η οποία οποία έχει ως εξής:
«8. Τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διοικήσεων των
Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε.» εφόσον είναι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, όπως
αυτός οριοθετήθηκε με το ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), δικαιούνται άδειας απουσίας από την
υπηρεσία τους χωρίς περι κοπή αποδοχών, μέχρι έξι (6) ημέρες το μήνα, για να εκπληρώσουν
τα καθήκοντα που απορρέουν από την ιδιότητά τους.
Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε., εφόσον είναι υπάλληλος του δημόσιου τομέα, πλην των μελών Δ.Ε.Π.
των Α.Ε.Ι., δύνα ται να πάρει άδεια απουσίας από την υπηρεσία του για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί η θητεία του ή κατόπιν δηλώσεώς του να παραμείνει στην υπηρεσία του
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ασκώ ντας παράλληλα τα καθήκοντά του. Σε κάθε περίπτωση, διατηρεί όλα τα δικαιώματα
που απορρέουν από την υπαλληλική του ιδιότητα, εκτός από το δικαίωμα να λαμβάνει μισθό
από την υπηρεσία του.»

74. Με την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 57 αντικαθίσταται οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 10
του ν.1100/1980, οι οποίες έχουν ως εξής:
«3. Αι υπό του Πειθαρχικού Συμβουλίου, επιβαλλόμεναι ποιναί είναι :
α) Επίπληξις.
β) Πρόστιμον μέχρι δραχμών 10.000.
γ) Προσωρινή, μέχρις εξαμήνου, διαγραφή από μέλος.
δ) Οριστική διαγραφή εφ` όσον καθ` υποτροπήν έχει υποπέσει εις πειθαρχικόν αδίκημα και
έχει επιβληθή πειθαρχική ποινή.
4. Το επιβαλλόμενον πρόστιμον ή η χρηματική ποινή, βεβαιούται επιμελεία του Ταμίου του
Επιμελητηρίου εις το Δημόσιον Ταμείον της Περιφερείας του τιμωρηθέντος παρ` ου και
εισπράττεται, κατά τας περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων κειμένας διατάξεις και
αποδίδεται τω Επιμελητηρίω.».

75. Με την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 57 αντικαθίσταται το άρθρο 11 του ν.1100/1980,
το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 11
Δια την εκδίκασιν των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών του Επιμελητηρίου,
συνιστώνται α) Πειθαρχικόν Συμβούλιον και β) Ανώτατον Πειθαρχικόν Συμβούλιον.
2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι πενταμελές και συγκροτείται από τον Πρόεδρο της
Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., το Συμβούλιο της Διοίκησης του Υπουργείου Εθνικής
Οικονομίας και τρία (3) μέλη της Κεντρικής Διοίκησης που έχουν αποκτήσει δίπλωμα ή πτυχίο
τουλάχιστον δέκα χρόνια πριν από την εκλογή τους. Στο Συμβούλιο προεδρεύει ο Πρόεδρος
της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε.
3. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι επταμελές και συγκροτείται από ένα δικαστικό
λειτουργό με βαθμό εφέτη των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων, που προεδρεύει, δύο
(2) καθηγητές οικονομικών μαθημάτων των Α.Ε.Ι., που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Οικονομίας και τέσσερα (4) μέλη του ΟΕΕ, που εκλέγονται κάθε τρία χρόνια με το
σύστημα της απλής αναλογικής από τη Συνέλευση των αντιπροσώπων, ανάμεσα σε εκείνους
που έχουν αποκτήσει πτυχίο δεκαπέντε χρόνια πριν από την εκλογή τους.
4. Εις το Ανώτατον Πειθαρχικόν Σνμβούλιον θα μετέχη και ο Πρύτανις ή Κοσμήτωρ άλλης
ιδρυθησομένης ισοτίμου Οικονομικής Σχολής.Δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου
επί τη προτάσει του Υπουργού Συντονισμού, καθορίζονται, τα της αναπληρώσεως των μελών,
της συγκροτήσεως, συγκλήσεως, απαρτίας, λειτουργίας, αρμοδιοτήτων των ανωτέρω
συμβουλίων, τα της εγκλήσεως ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της διαδικασίας
ενώπιον αυτού, της ασκήσεως εφέσεως ενώπιον του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου και
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της εκδικάσεως της εκτελέσεως των αποφάσεων, ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια
αφορώσα εις την λειτουργίαν αυτών και εις την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος
άρθρου.»

76. Με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 57 προστίθεται παρ. 7 στο άρθρο 18, το οποίο
έχει ως εξής:
«Άρθρο 18
Καθήκοντα Προέδρου του ΟΕΕΕ
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΕΕ παρευρίσκεται υποχρεωτικά στο
Κεντρικό Κατάστημα του ΟΕΕΕ κατα τις εργάσιμες ώρες παρέχει τις αναγκαίες εντολές και
οδηγίες για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Συνέλευσης των
Αντιπροσώπων χειρίζεται προσωπικά ειδικές υποθέσεις ή αναθέτει τη διεκπεραίωση τους σε
άλλους συμβούλους και γενικά διοικεί το Επιμελητήριο.
2.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παρακολουθεί κατευθύνει και συντονίζει τους υπολοίπους
συμβούλους στους οποίους έχει ανατεθεί η εποπτεία συγκεκριμένων τομέων
δραστηριότητας του Επιμελητηρίου.
3. Εκτός των υποθέσεων για τις οποίες έχει ληφθεί απόφαση του Δ.Σ. ο Πρόεδρος μπορεί
να ενεργεί ή να αποφασίζει κατα την προσωπική κρίση του για εξαιρετικά επείγουσες
υποθέσεις προκειμένου να διασφαλίσει τα νόμιμα συμφέροντα του Επιμελητηρίου και
των μελών του ή την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του είναι όμως υποχρεωμένος να
προτάξει τα αντίστοιχα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη της αμέσως επομένης συνεδρίασης
του Δ.Σ προκειμένου να εγκριθούν οι αποφάσεις ή ενέργειες του Προέδρου για τις οποίες
δεν υπήρχε προηγούμενη έγκριση του συλλογικού οργάνου.
4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζει τις συνεδριάσεις του σώματος καταρτίζει την Ημερήσια
Διάταξη ορίζει τους εισηγητές και προεδρεύει κατα τις συνεδριάσεις υπογράφει τα
εξερχόμενα έγγραφα και τις ταυτότητες των μελών του ΟΕΕΕ ασκεί τις αρμοδιότητες
που αναθέτει η νομοθεσία και εκπροσωπεί το Επιμελητήριο στα πλαίσια των σχετικών
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο καταψηφίσει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
μελών απόφαση ή ενέργεια του Προέδρου για την οποία δεν υπήρχε προηγούμενη έγκριση
του Δ.Σ ο Πρόεδρος υποχρεούται να υποβάλει αμέσως παραίτηση απο το αξίωμα του και να
πάψει να ασκεί τα καθήκοντα του παραμένοντας απλός σύμβουλος. Η παραίτηση
συζητείται κατα τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. την οποία συγκαλεί σε κάθε
περίπτωση ο Αντιπρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κατά την διαδικασία της
παραγράφου 2 του άρθρου 14 πέντε (5) τουλάχιστον και δέκα (10) το πολυ μέρες μετά
την καταψήφιση απόφασης ή ενέργειας του Προέδρου. Η ψηφοφορία για την αποδοχή ή οχι
της παραίτησης του Προέδρου είναι μυστική και η λήψη απόφασης απαιτεί την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών. Εφόσον η παραίτηση γίνει αποδεκτή εκλέγεται νέος
Πρόεδρος κατά τη διαδικασία του άρθρου 13 αυτού του Προεδρικού Διατάγματος στην
αμέσως επόμενη συνεδρίαση.
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6. Η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου ακολουθείται και σε περίπτωση υποβολής
πρότασης αντικατάστασης του Προέδρου απο πέντε (5) τουλάχιστον συμβούλους". Η
πρόταση αντικατάστασης μπορεί να υποβληθεί εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου
5 αυτού του άρθρου και σε περιπτώσεις εμφανούς ολιγωρίας ή απραξίας του Προέδρου
για την αντιμετώπιση εξαιρετικά επειγουσών υποθέσεων με αποτέλεσμα να θίγουν νόμιμα
συμφέροντα του Επιμελητηρίου και των μελών του ή να διαταραχθεί η λειτουργία των
υπηρεσιών του.»

77. Με την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 57 τροποποιείται το άρθρο 19 του π.δ. 326/1983,
το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 19
Καθήκοντα Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία
1. O Α` Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Διοίκησης αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα
καθήκοντά του, όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει παραιτηθεί. Τον Α`
Αντιπρόεδρο, ως προς την αναπλήρωση του Προέδρου, αναπληρώνουν κατά σειρά ο Β`
Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο μεγαλύτερος στην ηλικία σύμβουλος. Ο Πρόεδρος
μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στον Α` Αντιπρόεδρο και στον Β` Αντιπρόεδρο με
απόφασή του.
2. Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. έχει την ευθύνη τήρησης των Πρακτικών του
Διοικητικού Συμβουλίου και της έκδοσης αντιγράφων ή αποσπασμάτων ενημέρωσης του
Δ.Σ. για την πρόοδο της υλοποίησης των αποφάσεων του, προετοιμασίας και
πραγματοποίησης των συνοδών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και τήρησης των
Πρακτικών της. Εχει επίσης την ευθύνη τήρησης και ενημέρωσης του Μητρώου των Μελών
του ΟΕΕΕ και των Πινάκων των Αντιπροσώπων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και της έκδοσης αντιστοίχων βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών. Το Γενικό Γραμματέα
αναπληρώνει ο μεγαλύτερος στην ηλικία σύμβουλος.
3. Ο Ταμίας του Δ.Σ. έχει την ευθύνη έγκαιρης κατάρτισης σχεδίων του ετησίου
Προϋπολογισμού και του Ετησίου Απολογισμού και της παρουσίασης σχετικών
Προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Συνέλευση
των
Αντιπροσώπων
παρακολουθεί την υλοποίηση του Προϋπολογισμού και υπογράφει τα εντάλματα
πληρωμών ενημερώνει το Δ.Σ για την οικονομική κατάσταση του Επιμελητηρίου και
εισηγείται για κάθε σχετικό ζήτημα. Αν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει παραιτηθεί
το Δ.Σ υποχρεούται να ορίσει προσωρινό αναπληρωτή του ή να εκλέξει νέο Ταμία.
4. Στον Α` Αντιπρόεδρο, στον Β` Αντιπρόεδρο, στο Γενικό Γραμματέα και στον Ταμία μπορούν
να αναθέτονται με απόφαση του Δ.Σ. ειδικά καθήκοντα εποπτείας συγκεκριμένων
τομέων δραστηριότητας του ΟΕΕΕ εκτός απο τα καθήκοντα που προαναφέρονται.
5. Με τη διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου 18 είναι δυνατή η αντικατάσταση και
του Α` Αντιπροέδρου, Β` Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία.»

78. Με την παρ. 3 του άρθρου 57 προστίθενται παρ. 4, 5 και 6 στο άρθρο 10 του π.δ.
340/1998 (Α’ 228), το οποίο έχει ως εξής:

114

116

«Άρθρο 10
Νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών - Αντιπρόσωποι
1. Για τη λειτουργία νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών
απαιτείται αναγγελία έναρξης λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, στο ΟΕΕ με την
ακόλουθη διαδικασία.
2. Για την εν λόγω αναγγελία έναρξης υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού
προσώπου δήλωση έναρξης λειτουργίας επιχείρησης παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών
υπηρεσιών, η οποία συνοδεύεται από επικυρωμένα αντίγραφα των κατά νόμο εγγράφων ή
πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση, λειτουργία, εκπροσώπηση και
φορολογική έναρξη δραστηριότητας του νομικού προσώπου. Εάν παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής
των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, το νομικό πρόσωπο μπορεί αυτοδικαίως να
ασκεί λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με μόνη την επίδειξη του αντιγράφου της
αναγγελίας.
3. Κάθε πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει ως εταίρος ή και ως νόμιμος εκπρόσωπος σε νομικά
πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Κάθε φυσικό πρόσωπο που
συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και είναι
εξουσιοδοτημένο να υπογράφει για λογαριασμό τους πράξεις που ανάγονται στο
αντικείμενο εργασιών του Λογιστή Φοροτεχνικού πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος της
επαγγελματικής ιδιότητας του Λογιστή Φοροτεχνικού.».

79. Με το άρθρο 58 αντικαθίσταται η παρ. 13 του άρθρου 58 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265),
το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 58
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οι οποίες εκδίδονται
μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και σχετική
επεξεργασία της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης της ΕΑΣ, που θα
εκδοθούν εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι Ειδικές
Υπηρεσίες Διαχείρισης και οι λοιπές Ειδικές Υπηρεσίες του μέρους Ι του παρόντος νόμου, η
Αρχή Πιστοποίησης και η Εθνική Αρχή Συντονισμού αναδιαρθρώνονται και καταργούνται ή
συγχωνεύονται, όπου απαιτείται, υπηρεσιακές μονάδες, ιδίως οι ομοειδείς, κατανέμονται οι
μεταφερόμενες αρμοδιότητες σε υπηρεσιακές μονάδες και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό
θέμα, βάσει μελέτης διάγνωσης των αναγκών τους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά από απόφαση της
αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΑΣ, προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του Συστήματος
Διαχείρισης των ΕΠ του ΕΣΠΑ.
3. Με Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, η
οποία εκδίδεται, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ κατόπιν πρότασης του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα του οικείου Υπουργείου, εντός
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τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δύναται να συνιστάται στα
καθ` ύλην αρμόδια Υπουργεία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ να αναδιαρθρώνονται ή να
καταργούνται οι υφιστάμενες και να καθορίζεται το οργανωτικό επίπεδο, οι αρμοδιότητες
και η διάρθρωση κάθε Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τους τομείς πολιτικής
του κάθε Υπουργείου και τη διάγνωση των αναγκών τους. Με την ίδια Απόφαση καθορίζεται
ο αριθμός και η σύνθεση του προσωπικού της κάθε Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ. Μέχρι την
έκδοση των ανωτέρω κοινών υπουργικών αποφάσεων για την κατάργηση ή αναδιάρθρωση
των υφιστάμενων Επιτελικών Δομών, η οργάνωση και η λειτουργία τους διέπεται από τις
ισχύουσες κοινές υπουργικές αποφάσεις σύστασης των οικείων Ειδικών Υπηρεσιών των Ν.
2860/2000 (Α` 251) και Ν. 3614/2007 (Α` 267), οι οποίες μετονομάστηκαν ή συγχωνεύτηκαν
με το άρθρο 18 του παρόντος νόμου. Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, οι ανωτέρω
Επιτελικές Δομές ασκούν, εκτός από τις αρμοδιότητες των ως άνω αποφάσεων, και τις
αρμοδιότητες του άρθρου 17 του παρόντος νόμου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 2020.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών,
προσδιορίζονται οι διαδικασίες επαλήθευσης και ελέγχων, τα αντίστοιχα όργανα, οι
διαδικασίες έγκρισης των σχετικών εκθέσεων, οι διαδικασίες και προθεσμίες υποβολής
αντιρρήσεων, οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης των δημοσιονομικών διορθώσεων, η
διαδικασία ανάκτησης των αχρε- ωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, τα κριτήρια
και οι κλίμακες εφαρμογής των κατ` αποκοπή δημοσιονομικών διορθώσεων και κάθε σχετικό
θέμα.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συγκροτείται η Επιτροπή
Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, εντός τριών (3) μηνών από τη συγκρότηση του
συνόλου των επιτροπών παρακολούθησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και
ορίζονται τα μέλη και οι αναπληρωτές τους.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα ΤΕΠ ή του αρμόδιου
Περιφερειάρχη για τα ΠΕΠ και ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων διαχειριστικών αρχών
συγκροτείται η επιτροπή παρακολούθησης για κάθε ΕΠ και ορίζονται ο πρόεδρος, τα μέλη
και οι αναπληρωτές τους.
7. Με Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση, στην πιστοποίηση δαπανών, τον
έλεγχο, τις χρηματορροές και γενικά την εφαρμογή και την παρακολούθηση των ΕΠ, που
εντάσσονται στο στόχο "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" του Κανονισμού, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις συμφωνίες με τα συμμετέχοντα στο εκάστοτε ΕΠ, κράτη.
8.α) Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών ρυθμίζονται,
σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), τα θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό, τη διαχείριση,
την υλοποίηση, τη χρηματοδότηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο δράσεων που
συγχρηματοδοτούνται από τις χώρες του ΕΟΧ, σύμφωνα με τους όρους και διαδικασίες που
καθορίζονται στον Κανονισμό του ΕΟΧ και στις συμφωνίες συνεργασίας. Με όμοια απόφαση
προσδιορίζονται η διαδικασία δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης των αχρεωστήτως
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, τα όργανα έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, τα
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κριτήρια, οι κλίμακες εφαρμογής των κατ` αποκοπή δημοσιονομικών διορθώσεων και κάθε
σχετικό θέμα για τις συγχρηματοδοτούμενες από τον ΧΜ ΕΟΧ δράσεις,
β) με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να ανατίθενται
συγκεκριμένα καθήκοντα διαχειριστή προγράμματος ή η διαχείριση συγκεκριμένων
δράσεων του ΧΜ ΕΟΧ στις ειδικές υπηρεσίες του παρόντος νόμου ή του ν. 4375/2016 (Α`51)
ή σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
εποπτευόμενα από το κράτος. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι δράσεις που
αναλαμβάνονται και ο προϋπολογισμός αυτών, οι αρμοδιότητες διαχείρισης ή τα καθήκοντα
που ανατίθενται, οι υποχρεώσεις του φορέα, στον οποίο γίνεται η ανάθεση και του
διαχειριστή προγράμματος, το αρμόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο και ρυθμίζεται
κάθε σχετικό θέμα».
9. Με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης μπορεί να προσδιορίζονται τα
στοιχεία που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ, ο χρόνος υποβολής τους, οι ευθύνες των υπόχρεων
και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, για το σύνολο των ΕΠ του ΕΣΠΑ συμπεριλαμβανομένων
και των ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να
ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διασύνδεση του ΟΠΣ με άλλα Πληροφοριακά
Συστήματα (Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων,
πληροφοριακά προγράμματα των προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στα
οποία συμμετέχει η Ελλάδα, με βάση τις ειδικές απαιτήσεις των συνεργαζόμενων χωρών ανά
Πρόγραμμα, κ.ά.).
10. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού δύναται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη
διασύνδεση του ΟΠΣ - ΠΔΕ με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Οι συνδέσεις του ΟΠΣ - ΠΔΕ
με τα άλλα συστήματα αφορούν το σύνολο του ΠΔΕ, και το ΟΠΣ- Π.Δ.Ε στη συνέχεια
αναλαμβάνει την διάχυση της πληροφορίας όπου απαιτείται.
11. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών, συστήνονται επιτροπές,
οι οποίες, σε συνεργασία με τις κατά αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες, αναλαμβάνουν την
κωδικοποίηση και βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ανά κατηγορία έργων, την
αναθεώρηση, κατάργηση και επαναδιατύπωση σχετικών διατάξεων, προκειμένου να
απλοποιηθεί η διαδρομή υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής. Οι
ανωτέρω αποφάσεις εκδίδονται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου και
καθορίζουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ορόσημα για την ολοκλήρωση των εργασιών
των επιτροπών μέχρι 31.12.2015.
12. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του
αρμόδιου κάθε φορά Υπουργού, μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν
στις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες, τους όρους, τα όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με
τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση ή άλλη συναφή ενέργεια που
συνδέεται με την υλοποίηση πράξεων, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των ΕΠ
του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, προγραμμάτων του ΕΟΧ, άλλων ευρωπαϊκών ταμείων ή διεθνών ή
διακρατικών προγραμμάτων.
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13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού μπορεί να
συγκροτούνται ομάδες εργασίες με αντικείμενο σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος
νόμου. Αν οι πιο πάνω ομάδες περιλαμβάνουν και μέλη προερχόμενα από άλλους φορείς,
αυτά υποδεικνύονται από τους φορείς τους.»
14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης συνιστάται για τις δράσεις του ΕΠ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ειδικό μητρώο δομών
στήριξης επιχειρηματικότητας, το οποίο τηρείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και καθορίζεται κάθε ειδικό
θέμα για τη συγκρότηση και λειτουργία του. Με την ως άνω απόφαση δύναται να
προβλέπεται η ανάπτυξη και η λειτουργία ειδικού πληροφοριακού συστήματος. Στο μητρώο
δύναται να εγγράφονται υφιστάμενες δομές παροχής υπηρεσιών στήριξης και φιλοξενίας
στις υπό σύσταση και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών από τις
εγγεγραμμένες δομές στο μητρώο προς κάθε μορφής επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων
των νεοφυών, δύναται να είναι επιλέξιμες, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της εκάστοτε
Πρόσκλησης και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.».

80. Με το άρθρο 59 αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3912/2011 (Α΄ 17) το
οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο πέμπτο
Θέματα προσωπικού
1. Το προσωπικό, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.,
μεταφέρεται αυτοδικαίως στην Εταιρεία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και συνεχίζει
να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αυτήν.
2. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατανέμεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις
θέσεις και ειδικότητες που καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας, σύμφωνα με τη νέα
οργανωτική δομή της εταιρείας, αφού συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
εκάστου υπαλλήλου, υπογράφεται δε νέα ατομική σύμβαση εργασίας.
3 Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της προσλαμβάνουν προσωπικό με συμβάσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, έργου και έμμισθης εντολής. Ο Γενικός Διευθυντής είναι
ανώτατο στέλεχος και εποπτεύει τις διευθύνσεις που, σύμφωνα με τον Κανονισμό
Λειτουργίας και το Εγκεκριμένο Οργανόγραμμα της εταιρείας αναφέρονται σε αυτόν.
Ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εκδίδεται μετά από πρόταση του
Διευθύνοντος Συμβούλου, στην οποία προσδιορίζονται και οι αρμοδιότητές του. Ο Γενικός
Διευθυντής είτε προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ύστερα από πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε επιλέγεται και τοποθετείται μεταξύ των εξειδικευμένων
στελεχών που υπηρετούν στην εταιρεία.
4. Για τα θέματα του προσωπικού της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της δεν
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 (Α` 226), των άρθρων
δεύτερου και τρίτου του ν. 3845/ 2010 (Α` 65), των άρθρων 1 έως 11 του ν. 3833/2010 (Α`
40), και του ν. 2190/1994 (Α` 28), καθώς και η Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α` 280), ούτε κάθε συναφής
διάταξη.
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5. Οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής και πρόσληψης του προσωπικού ρυθμίζονται από
τον Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της. Οι
σχετικοί κανόνες που θέτει ο Κανονισμός είναι σύμφωνοι με τις αρχές της ισότητας, της
αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αμεροληψίας. Οι άμεσες θυγατρικές εταιρείες μπορεί
να εκδίδουν δικό τους κανονισμό προσωπικού και αποδοχών ρυθμίζοντας τα ειδικότερα
θέματα αυτού με βάση τις ειδικότερες ανάγκες τους.
6. Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της μπορούν να αποφασίζουν τον δανεισμό
εργαζομένων μετά από σύμφωνη γνώμη τους, από την Εταιρεία στις άμεσες θυγατρικές της
ή από μία άμεση θυγατρική σε άλλη άμεση θυγατρική ή στην Εταιρεία, τηρουμένων των
όρων των οικείων συμβάσεων και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Προσωπικού και
Αποδοχών.
7. Το υφιστάμενο προσωπικό της ΕΤ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. εξακολουθεί να παρέχει την εργασία του με
τους υφιστάμενους όρους της σύμβασης εργασίας και σύμφωνα με τον Κανονισμό
Προσωπικού και Αποδοχών.
8. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία και στις άμεσες θυγατρικές της μόνιμου και με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, με αποδεδειγμένη
εμπειρία σε θέματα της Εταιρείας, από το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2190/1994 (Α` 28), ή
ανεξάρτητες αρχές, για διάστημα τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να παρατείνεται μία φορά
για ίσο χρονικό διάστημα. Ο υπάλληλος υποβάλλει αίτηση για απόσπαση στην Εταιρεία, η
οποία συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και εγκρίνεται από το Διοικητικό
της Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται προς τούτο η γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του
φορέα από τον οποίο αποσπάται ο υπάλληλος, ακολούθως δε εκδίδεται κοινή απόφαση του
αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργείου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί της διαδικασίας της
κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α` 224), τηρουμένων ωστόσο των σχετικών προϋποθέσεων
του άρθρου 4 του ν. 4440/2016. Το κόστος της μισθοδοσίας βαρύνει την Εταιρεία ή την
άμεση θυγατρική της, στην οποία αποσπάται ο υπάλληλος. Ειδικότερα θέματα του
προσωπικού που αποσπάται ρυθμίζονται από τον κανονισμό προσωπικού και αποδοχών της
Εταιρείας για το οποίο ισχύουν αναλογικώς το άρθρο 3 και η παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η
παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και για το προσωπικό που έχει ήδη αποσπαστεί στην
Εταιρεία».

81. Με το άρθρο 62 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 200 του ν. 4389/2016 (Α΄94) το
οποίο έχει ως εξής:
«Επενδυτική Πολιτική
1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας θα πρέπει να περιλαμβάνει κεφάλαιο Επενδυτικής
Πολιτικής. Οι επενδυτικές αποφάσεις της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών (εκτός του
ΤΧΣ) θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της Επενδυτικής Πολιτικής, σε σχέση με τους
αντίστοιχες κατηγορίες επενδύσεων.
2. Ποσά τα οποία διακρατούνται για επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν από την Εταιρεία
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 199, παράγραφος 1, περίπτωση β`, υποπερίπτωση
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ββ` και με τις προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού στο κεφάλαιο της Επενδυτικής
Πολιτικής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:
(α) Για επενδύσεις στις λοιπές, ή στις άμεσες θυγατρικές (εκτός του ΤΧΣ).
(β) Για επενδύσεις σε εταιρείες ή περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν άμεσες ή
λοιπές θυγατρικές της Εταιρείας.
(γ) Για διακράτηση ως αποθεματικά για μελλοντικές επενδύσεις.
Συγκεκριμένες επενδυτικές αποφάσεις σχετικά με τα ποσά που διατίθενται στους σκοπούς
μπορούν να ληφθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επενδυτικής Πολιτικής.
3. Ποσά τα οποία αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο ως μέρισμα σύμφωνα με την
υποπερίπτωση αα` της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 199, χρησιμοποιούνται
από το Ελληνικό Δημόσιο για τη χρηματοδότηση της συμμετοχής του σε επενδύσεις οι οποίες
εκπληρώνουν τις στρατηγικές προτεραιότητες, τους κανόνες επιλεξιμότητας και τα κριτήρια
επιλογής, όπως κάθε φορά διαμορφώνονται και εξειδικεύονται στο ισχύον Σύμφωνο
Εταιρικής Σχέσης και τα ισχύοντα Επιχειρησιακά Προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Οι επενδύσεις
αυτές χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και
με χρήση ειδικού λογαριασμού που συστήνεται για το σκοπό αυτόν στην Τράπεζα της
Ελλάδος. Τα ποσά που διατίθενται για το σκοπό αυτόν ετησίως αποτελούν έσοδο του ΠΔΕ,
εγγράφεται δε, ισόποση πρόσθετη πίστωση στο ΠΔΕ του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης, η οποία δαπανάται καθ` υπέρβαση του συνολικού ορίου του ΠΔΕ του έτους κατά
το οποίο πραγματοποιείται η διάθεση. Η μεταφορά της εν λόγω πίστωσης στον ανωτέρω
ειδικό λογαριασμό βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους κατά το
οποίο πραγματοποιείται και ενταλματοποιείται έναντι αυτού. Η επιλογή, η παρακολούθηση
και ο έλεγχος των έργων πραγματοποιείται από τις Διαχειριστικές Αρχές των άρθρων 6, 7 και
62 του ν. 4314/2014 (Α`265) σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ, το
οποίο εφαρμόζεται αναλόγως. Ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών διενεργείται
από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.
4314/2014, η οποία, επιπλέον, υποβάλλει προς το Υπουργείο Οικονομικών ετήσια αναλυτική
έκθεση προόδου υλοποίησης και απολογισμού εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου
έτους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να ρυθμίζεται η
διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε ειδικότερο θέμα για την πληρωμή των έργων αυτών
από τον ως άνω ειδικό λογαριασμό.»
4. Η Επενδυτική Πολιτική περιλαμβάνει και τη διαδικασία καθορισμού των ποσοστών από τα
κέρδη της Εταιρείας τα οποία θα αποδίδονται σε επενδύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 199, παράγραφος 1, περίπτωση β, υποπερίπτωση ββ καθώς και για τον επιμερισμό
των ποσών σε κάθε κατηγορία όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 2. Ο Εσωτερικός
Κανονισμός ορίζει περαιτέρω τη διαδικασία επιλογής των επενδύσεων από την Εταιρεία ανά
κατηγορία.
5. Η Επενδυτική Πολιτική θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τις ακόλουθες αρχές:
(α) Απαιτήσεις ως προς την απόδοση των επενδύσεων της παραγράφου 2, περίπτωση α`
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(β) Τις απαιτήσεις για τις επενδύσεις της παραγράφου 2, περίπτωση β` σχετικά με:
αα) την απόδοση των επενδύσεων για την Εταιρεία
ββ) τις θετικές επιπτώσεις ως προς την ανάπτυξη για την Ελληνική Οικονομία.
γγ) τους κλάδους στους οποίους τέτοιες επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν και οι
οποίοι θα υποδεικνύονται από τον Υπουργό Οικονομικών με την έκδοση Υπουργικής
Απόφασης.
(γ) Απαιτήσεις για την επένδυση των αποθεματικών της Εταιρείας, όπως αυτά ορίζονται στην
παράγραφο 2, περίπτωση γ`
6. Τα ρευστά διαθέσιμα της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ και του
ΤΑΙΠΕΔ τηρούνται σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, έως τη
λειτουργική έναρξη του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου, μέσω του οποίου θα
γίνεται η διαχείρισή τους».

82. Με την παρ. 1 του άρθρου 63 προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 22 του ν. 4314/2014, το
οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 22

Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις
1. Οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση και τον έλεγχο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 έχουν,
κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, την πρωταρχική ευθύνη για τη διερεύνηση των
παρατυπιών και την επιβολή των αναγκαίων δημοσιονομικών διορθώσεων και της επιδίωξης
της ανάκτησης των σχετικών ποσών.
2. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, λαμβάνοντας
υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές της επιπτώσεις, οι
αρμόδιες αρχές διαχείρισης δύνανται να προβαίνουν σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της
χρηματοδότησης της πράξης από το ΕΠ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες εθνικές
αρχές ή στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές κατά περίπτωση,
σύμφωνα με το ΣΔΕ.
3. Οι δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις καταχωρούνται στο ΟΠΣ από την αρμόδια
διαχειριστική αρχή».
83. Με την παρ. 2 του άρθρου 63 αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 του
άρθρου 32 του ν. 4314/2014, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 32
Πληρωμές στους δικαιούχους
1. α) Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των
πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης,
δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με
τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην
περίπτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και
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ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης.
Οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται
να κατάσχονται, συμψηφίζονται, παρακρατούνται ή να αποδίδονται για λογαριασμό του
δικαιούχου και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής
και ασφαλιστικής ενημερότητας. Ο διατάκτης της πληρωμής κατά την έκδοση της απόφασης
έγκρισης πληρωμής ορίζει ρητά ότι η ενίσχυση αυτή εμπίπτει στις ρυθμίσεις του παρόντος
άρθρου και αν η πληρωμή αφορά προκαταβολή, ενδιάμεση ή τελική πληρωμή.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης, κατά την πληρωμή, αποδεικτικού
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας οι δικαιούχοι:
αα) άμεσων ενισχύσεων στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή
παραγωγής και ειδικών μέτρων στήριξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων
(ΕΓΤΕ) που χορηγούνται εν άλω από την Ευρωπαϊκή Ενωση,
ββ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή
παραγωγής και
γγ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ), οι οποίοι
δεν είναι επιτηδευματίες.
β) Η διάταξη της παραγράφου α ’ εφαρμόζεται και στις προσκλήσεις ενισχύσεων που έχουν
εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και απαιτούν την προσκόμιση
αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να καταβληθεί η
ενίσχυση στον δικαιούχο, καθώς και στις σχετικές προσκλήσεις που εκδίδονται εφεξής. Από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει
διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα παράγραφο, καταργείται.
2. Οι διαχειριστικές αρχές διασφαλίζουν ότι ο δικαιούχος λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό
της οφειλόμενης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης το αργότερο σε ενενήντα (90) ημέρες μετά
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από τον δικαιούχο.
3. Το παρόν άρθρο ισχύει και για την καταβολή χρηματοδοτήσεων δικαιούχων εις βάρος του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για πράξεις/έργα που είναι ενταγμένα ή
εντάσσονται στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, στο ΠΑΑ και στο ΕΠΑΛ 2007-2013.
4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται αναλογικά και κατά περίπτωση στις δράσεις που
χρηματοδοτούνται από το ΧΜ ΕΟΧ.
5. Κατ` εξαίρεση, για την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου και για όσο χρονικό διάστημα
διαρκεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι προκαταβολές, οι ενδιάμεσες και οι τελικές
πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν: α) τη βασική ενίσχυση, β) την πράσινη ενίσχυση, γ) τις
ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται
σε μικροκαλλιεργητές, ε) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στ) την ειδική ενίσχυση βάμβακος
του Κανονισμού 1307/2013, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους
παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές προς οποιονδήποτε οργανισμό του
Δημοσίου και ασφαλιστικό φορέα, μέχρι του ποσού των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ.
Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών
ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ως άνω πληρωμές των κοινοτικών
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επιδοτήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να εξετάζουν κάθε φορά, αν πληρούνται οι
προϋποθέσεις για την επιβολή της κατάσχεσης.
5. Οι προκαταβολές, οι ενδιάμεσες και οι τελικές πληρωμές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι
βάσει καθεστώτων στήριξης στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής, οι οποίες αφορούν:
α) τη βασική ενίσχυση, β) την πράσινη ενίσχυση, γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε
γεωργούς νεαρής ηλικίας, δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές, ε) τις
συνδεδεμένες ενισχύσεις και στ) την ειδική ενίσχυση βάμβακος του Κανονισμού 1307/2013,
δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους
παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα
του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι του ποσού
των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ ετησίως.
Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών
ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πληρωμές των ανωτέρω άμεσων
ενισχύσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την
επιβολή της κατάσχεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
Οι διατάξεις της παρούσας είναι ειδικές και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης που ορίζει διαφορετικά».

84. Με την περ. α και β της παρ. 3 του άρθρου 63 αντικαθίσταται αντίστοιχα η παρ. 5 και
προστίθεται παρ. 6 στο άρθρο 43 του ν. 4314/2014, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 43
Διαχείριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία
1. Για κάθε ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συνιστάται Κοινή Γραμματεία ως
διοικητική μονάδα, κατ` εφαρμογή του άρθρου 23 παρ. 2 του Κανονισμού (EC) 1299/2013
και, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους των συμφωνιών με τα επιμέρους Κράτη Εταίρους.
2. Με Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται η διαδικασία συγκρότησης
κάθε Κοινής Γραμματείας, ο τρόπος συμμετοχής, απόσπασης ή πρόσληψης προσωπικού σε
αυτές από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέμα.
3. Αρμόδια για τις διαδικασίες επαληθεύσεων των δαπανών που πραγματοποιούν
Δικαιούχοι που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα στο πλαίσιο των ΕΠ του Στόχου
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», την ευθύνη διαχείρισης των οποίων έχει η ΕΥΔ των ΕΠ
του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», είναι ειδική προς τούτο Μονάδα.
4. Για τη διενέργεια των επαληθεύσεων συγκροτείται ειδικό μητρώο επαληθευτών ελεγκτών, στο οποίο θα εγγράφονται φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η εγγραφή στο μητρώο
θα πραγματοποιείται έπειτα από διαδικασία ανοικτής πρόσκλησης που θα ορίζει τα
απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά. Η αρμόδια μονάδα της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία» αναλαμβάνει την τήρηση του μητρώου, την εκπαίδευση των ελεγκτών -
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επαληθευτών, τη λειτουργία ειδικού πληροφοριακού συστήματος, καθώς και διοικητικά
θέματα διαδικασίας ελέγχων, όπως, ενδεικτικά, επικοινωνία με φορείς, αρχειοθέτηση,
διαμόρφωση ειδικών χώρων διεξαγωγής ελέγχων, δειγματοληπτικές επαναλήψεις ελέγχων
και αξιολόγηση ελεγκτών.
5. Ειδικά θέματα για τη συγκρότηση, λειτουργία και αποζημίωση του μητρώου θα
καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (προσόντα
προσκαλούμενων, εμπειρία στη διαχείριση έργων, ρήτρα αμεροληψίας και σύγκρουσης
συμφερόντων, διαδικασίες εκπαίδευσης και εξετάσεων κ.λπ.)».

85. Με την παρ. 4 του άρθρου 63 αντικαθίσταται η παρ. 10 του άρθρου 44 του ν. 4314/2014,
το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 44
Ειδικά θέματα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
1. Η εθνική και η συμμετοχή του ΧΜ ΕΟΧ, για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στα
προγράμματα του ΕΟΧ είναι δημόσιες επενδύσεις κατά την οικεία νομοθεσία και μπορούν
να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
2. Η απόφαση ένταξης πράξεων σε Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σύστημα
διαχείρισης του ΕΟΧ, αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε ΣΑ του φορέα
χρηματοδότησης.
3. Οι χρηματοδοτήσεις πραγματοποιούνται το συντομότερο δυνατό και στο συνολικό ποσό
της δημόσιας συνεισφοράς. Κανένα ποσό και για οποιαδήποτε αιτία δεν παρακρατείται, ούτε
εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος το
οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών αυτών.
4. Τα καθήκοντα της Αρχής Πιστοποίησης, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά στον κανονισμό
για την εφαρμογή του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ και στο εθνικό σύστημα
διαχείρισης ΕΟΧ, ασκεί η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.
5. Τα καθήκοντα της Αρχής Ελέγχου, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά στον κανονισμό για την
εφαρμογή του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ και στο εθνικό σύστημα διαχείρισης
ΕΟΧ, ασκεί η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΑ).
6. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού για το κομμάτι της εθνικής χρηματοδότησης του
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ διενεργούνται μέσω του κεντρικού λογαριασμού που
προβλέπεται στην τελευταία υποπερίπτωση της παραγράφου 22 του κεφαλαίου Γ του 3ου
παραρτήματος του ν. 3845/2014 (Α`65).
7. Η εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας του ΧΜ ΕΟΧ, γίνεται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του π.δ. 4/2002 όπως ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενων για το ΧΜ ΕΟΧ και με την
επιφύλαξη τήρησης των προβλεπόμενων στον Κανονισμό για την εφαρμογή του
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ και στο εθνικό σύστημα διαχείρισης ΕΟΧ.
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8. Με απόφαση του ΓΓ ΔΕ - ΕΣΠΑ δύναται να ορίζονται οι Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος
Νόμου και η ΜΟΔ ΑΕ, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών της
Τεχνικής Βοήθειας του ΧΜ ΕΟΧ σε Εθνικό Επίπεδο.
9. Οι διατάξεις των υποπαραγράφων Α2, Β1 περιπτώσεις β`, γ`, δ` και ε` και Β2 της
παραγράφου 1 του άρθρου 9 εφαρμόζονται και για την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού,
Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥΧΜΕΟΧ).
10. Οι διατάξεις των άρθρων 22 και 33 εφαρμόζονται αναλόγως και για τις δράσεις που
χρηματοδοτούνται από τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ)».

86. Με την παρ. 5 του άρθρου 63 καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 και
προστίθεται νέα παρ. 7 στο άρθρο 47 του ν. 4314/2014, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 47
Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων
1. Στις περιπτώσεις δράσεων και πράξεων κρατικών ενισχύσεων που συγχρηματοδοτούνται
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου
Περιφερειάρχη που εποπτεύει τον φορέα διαχείρισης εγκρίνονται οι προκηρύξεις και
προσκλήσεις προς τους δικαιούχους ενισχύσεων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του
άρθρου 13. Η σύμφωνη γνώμη αφορά στην τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων και
στη χρήση του ΠΣΚΕ. Στις προκηρύξεις και προσκλήσεις ορίζονται οι δικαιούχοι των
ενισχύσεων, οι επιλέξιμες δαπάνες, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής, οι
προθεσμίες και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Στην εν λόγω απόφαση δύναται να προβλέπεται η δυνατότητα να πιστοποιούνται οι
δαπάνες των επί μέρους έργων από ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι υποβάλουν σχετική
βεβαίωση περί της νομιμότητας και της κανονικότητας διενέργειας των δαπανών, της ορθής
λογιστικής καταχώρησης αυτών, της εξόφλησής τους, καθώς και ότι οι δαπάνες
πραγματοποιήθηκαν εντός της επιλέξιμης περιόδου, ότι αφορούν το εγκεκριμένο έργο, ότι
υπήρξε συμμόρφωση με τους όρους της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης και ότι
υπάρχουν επαρκή δικαιολογητικά. Ο ορκωτός λογιστής επιλέγεται από τον δικαιούχο και η
δαπάνη του είναι επιλέξιμη στο οικείο πρόγραμμα και μέχρι τρεις μήνες από την λήξη του
έργου.
3. Οι προκηρύξεις των ενισχύσεων δημοσιεύονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του
αντίστοιχου ΕΠ, του www.espa.gr και του ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
4. Για τις ανάγκες αξιολόγησης προτάσεων, καθώς και παρακολούθησης της εκτέλεσης των
δράσεων RIS3, που υλοποιούνται στο πλαίσιο Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων, δύναται να χρησιμοποιείται το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του
άρθρου 27 του Ν. 4310/2014 (Α 258). Για τον καθορισμό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης
ισχύουν τα οριζόμενα με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση
των διατάξεων του εβδόμου και ογδόου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015
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(Α 176) για τον καθορισμό της αποζημίωσης των εμπειρογνωμόνων, πιστοποιητών και μελών
των επιτροπών για την αξιολόγηση και υλοποίηση έργων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης
και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
5. Για τις ανάγκες αξιολόγησης προτάσεων δράσεων κρατικών ενισχύσεων, που
υποβάλλονται στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, εκτός των
περιπτώσεων της παραγράφου 4 μπορεί να χρησιμοποιείται το Μητρώο Αξιολογητών του
Ενδιάμεσου
Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Ανταγωνιστικότητας
και
Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ). Για τον καθορισμό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης των
αξιολογητών και των μελών των επιτροπών αξιολόγησης εκδίδεται κοινή υπουργική
απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α`176).
6. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή Γενικού/ Ειδικού Γραμματέα ή Περιφερειάρχη,
στον οποίο υπάγεται η αρμόδια Ειδική Υπηρεσία ή ο Ενδιάμεσος Φορέας, μπορεί να
καθορίζεται η σύσταση, συγκρότηση και η λειτουργία Μητρώου Αξιολογητών, καθώς και
Μητρώου Επαληθευτών για την πιστοποίηση / επαλήθευση πράξεων κρατικών ενισχύσεων
που χρηματοδοτούνται από Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ».

87. Με την παρ. 6 του άρθρου 63 προστίθεται νέα παρ. 10 στο άρθρο 48 του ν. 4314/2014,
το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 48
Τεχνική βοήθεια
1. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδίασμά,
προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και
έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της
διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι ανωτέρω ενέργειες
χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων.
2. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας συνίστανται ιδίως στην προμήθεια αγαθών και λήψη
υπηρεσιών, την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού, καθώς
και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης των
στόχων και των προγραμμάτων της παραγράφου 1.
3. Δικαιούχοι πράξεων τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας του
οικείου ΕΠ είναι οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, οι οποίες καταρτίζουν και εκτελούν
προγράμματα ενεργειών τεχνικής βοήθειας, τα οποία εγκρίνονται από τον Γενικό ή Ειδικό
Γραμματέα ή Περιφερειάρχη. Δικαιούχοι πράξεων τεχνικής βοήθειας δύναται να είναι και οι
επιτελικές δομές ΕΣΠΑ, καθώς και δικαιούχοι όπως θα καθορίζονται από το Έγγραφο
Εξειδίκευσης του ΕΠ Τα προγράμματα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας συμπεριλαμβάνονται
στην εξειδίκευση του ΕΠ του άρθρου 19.
4. Οι Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ, η ΜΟΔ ΑΕ, η ΕΥ Διαχείρισης Βιώσιμης Ανάπτυξης και
Υποδομών ΣΔΙΤ, η Αρχή Πιστοποίησης, οι Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων, η Γενική
Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής, η Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών και η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
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Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ασκούν καθήκοντα δικαιούχου ενεργειών τεχνικής
βοήθειας και καταρτίζουν και εκτελούν προγράμματα ενεργειών τεχνικής βοήθειας, στο
πλαίσιο του ΕΠ τεχνική βοήθεια, καθώς και δικαιούχοι όπως θα καθορίζονται από το
Έγγραφο Εξειδίκευσης του ΕΠ. Η Αρχή Ελέγχου καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα ενεργειών
τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται μόνο από εθνικούς πόρους.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μπορούν να καθορίζονται
οι επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών τεχνικής βοήθειας, τα όρια χρηματοδότησης ανά
κατηγορία ενεργειών, οι κατηγορίες δαπανών για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και το
σκέλος που καλύπτεται από εθνικούς πόρους, οι διαδικασίες δημοσιότητας που
εφαρμόζονται για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέμα. Τα προγράμματα
ενεργειών τεχνικής
βοήθειας διακρίνονται στο
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και στο σκέλος που καλύπτεται από αμιγώς εθνικούς πόρους.
Το μέρος των προγραμμάτων αυτών που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους
εγκρίνεται σε κάθε περίπτωση και σε ετήσια βάση από τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, ύστερα από σχετική εισήγηση της ΕΑΣ/ΕΥΣΑΑ.
6. Η εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.
4/2002, αναλόγως εφαρμοζόμενες για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 και με την
επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου και της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης
παραγράφου.
7. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να συγκροτούνται επιτροπές ή
ομάδες εργασίας και να ορίζονται εμπειρογνώμονες ή/και αξιολογητές στο πλαίσιο
ενεργειών τεχνικής βοήθειας του παρόντος άρθρου, για την υποβοήθηση του έργου των
Ειδικών Υπηρεσιών ή της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ή της Αρχής Πιστοποίησης. Ειδικά για
το ΠΑΑ και το ΕΠΑΛΘ, ως αρμόδιος ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών
δύνανται να ρυθμίζονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 παράγραφοι 9, 3,
10 και 11 παρ. 2, της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015
(Α` 94), τα χιλιομετρικά όρια για μετακίνηση εντός και εκτός έδρας, το επιτρεπόμενο όριο
των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, το καθεστώς αναγνώρισης εξόδων διανυκτέρευσης,
καθώς και οι όροι καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης, για τις μετακινήσεις που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του ΕΣΠΑ,
συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού «Διευκόλυνση
Συνδέοντας την Ευρώπη.
9. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ 2014-2020
και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης, στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν
την ανωτέρω υπερωριακή εργασία. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται ο αριθμός των
υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους. Οι πιστώσεις
για την υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων εγγράφονται στις συλλογικές
αποφάσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των Υπουργείων Οικονομίας και
Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντίστοιχα. Η αποζημίωση για το σύνολο
του προσωπικού δύναται να καταβάλλεται από τη ΜΟΔ ΑΕ και θα καλύπτεται από τη
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συγχρηματοδοτούμενη Τεχνική Βοήθεια των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδικότερα ζητήματα
εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου δύναται να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης».

88. Με την παρ. 8 του άρθρου 63 προστίθεται εδάφιο στο τέλος του άρθρου 72Α του ν.
4314/2014, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 72Α
Τελικές διατάξεις
Οι διατάξεις των άρθρων 9, 33 και 51, καθώς και των παραγράφων 1, 2, 3, 5 και 6 του άρθρου
27 και των παραγράφων 3, 5 και 9 του άρθρου 48 εφαρμόζονται και για τις πράξεις που
συγχρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ και το ΕΠΑλΘ».
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Διϋπηρεσιακή 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
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Άρθρο 1

Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2

Ορισμοί

Άρθρο 3

Σύσταση Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς
(ΔΙ.Μ.Ε.Α.)

Άρθρο 4

Αποστολή και επιχειρησιακοί στόχοι της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

Άρθρο 5

Συνεργασίες της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

Άρθρο 6

Διοικητής της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

Άρθρο 7

Οργάνωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

Άρθρο 8

Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης

Άρθρο 9

Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την
Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου

Άρθρο 10

Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Άρθρο 11

Προϊστάμενοι μονάδων

Άρθρο 12

Στελέχωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α

Άρθρο 13

Ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

Άρθρο 14

Εκπαίδευση − Επιμόρφωση

Άρθρο 15

Λειτουργία ΔΙ.Μ.Ε.Α.- Οικονομική διαχείριση
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Άρθρο 16

Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4177/2013 – Επέκταση πεδίου εφαρμογής
ελέγχων νόμιμων παραστατικών για την προστασία των εμπορικών σημάτων

Άρθρο 17

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4177/2013 –
Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο της αγοράς και την εφαρμογή των κανόνων
ΔΙΕΠΠΥ

Άρθρο 18

Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 – Διοικητικές κυρώσεις για την
αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων.

Άρθρο 19

Πειθαρχικά παραπτώματα

Άρθρο 20

Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 21

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 22

Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Άρθρο 23

Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με
ηλεκτρονικά μέσα

Άρθρο 24

Σύσταση ΙΚΕ μέσω Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)

Άρθρο 25

Υπαίθριο εμπόριο

Άρθρο 26

Αποζημιώσεις μελών Εθνικών Μητρώων Πιστοποιημένων Ελεγκτών και
Αξιολογητών (ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ)

Άρθρο 27

Διατάξεις για Επιμελητήρια

Άρθρο 28

Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

Άρθρο 29

Μονάδες παραγωγής ισοτόπων-ραδιοφαρμάκων

Άρθρο 30

Αρμοδιότητα ΤΕΕ για πιστοποίηση προσώπων – Τροποποίηση άρθρου 4 του
από 27.11/14.12.1926 π.δ.

Άρθρο 31

Παράταση προθεσμίας για τη γνωστοποίηση ή την έγκριση εγκατάστασης ή
λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής
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Άρθρο 32

Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διαχείρισης του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του ΕΣΥΔ –
Καθιέρωση σημάτων πιστοποίησης

Άρθρο 33

Παράταση
προθεσμίας
τεχνικής
ανασυγκρότησης
των
ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων -Παράταση προθεσμιών ν.
3982/2011 και 4302/2014 λόγω COVID-19 και προθεσμιών εκσυγχρονισμού
των επιχειρήσεων

Άρθρο 34

Υποχρεώσεις αδειούχων υδραυλικών – Ρυθμίσεις για τη θεώρηση αδειών
τεχνικών επαγγελμάτων

Άρθρο 35

Σύσταση Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων και λοιπές ρυθμίσεις για τους
ανελκυστήρες

Άρθρο 36

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για τη Βιομηχανία

Άρθρο 37

Σύστημα τεχνικής υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Άσκησης Αδειοδοτήσεων και Ελέγχων

Άρθρο 38

Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 39

Ρυθμίσεις περί εταιριών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον α.ν.
89/1967 - Τροποποίηση α.ν. 89/1967 σχετικά με τις παρεχόμενες ενισχύσει

Άρθρο 40

Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης των υπαχθέντων στους αναπτυξιακούς
νόμους 3299/2004 και 3908/2011 επενδυτικών σχεδίων – Τροποποίηση του ν.
4399/2016

Άρθρο 41

Ένταξη αθλητικών εγκαταστάσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν.
4399/2016

Άρθρο 42

Τροποποίηση άρθρου 14Β ν. 3908/2011 – Τροποποίηση ενισχυόμενου κόστους
της κατηγορίας δαπάνης “Μηχανήματα – Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός”

Άρθρο 43

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) - Κίνητρα Στρατηγικών
Επενδύσεων – Στρατηγικές Επενδύσεις επί δημοσίων ακινήτων

Άρθρο 44

Ρύθμιση θεμάτων επιστροφής των εγγυητικών επιστολών που υποβάλλονται
από ναυτιλιακές επιχειρήσεις υπαγόμενες στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.
27/1975 (Α΄77), μετά την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής

Άρθρο 45

Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 46

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Τροποποίηση άρθρου 22 Α Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ)
σχετικά με την προσαύξηση σε 100% της έκπτωσης δαπανών
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Άρθρο 47

Σύσταση Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων

Άρθρο 48

Τροποποίηση άρθρου 17 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) σχετικά με
τη χορήγηση φορολογικών στοιχείων στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας και τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς

Άρθρο 49

Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτικούς αγγέλους

Άρθρο 50

Δικαίωμα αμοιβής αξιολογητών – Τροποποίηση άρθρου 135 ν. 4472/2017

Άρθρο 51

Συνεδρίαση επιτροπών μέσω τηλεδιάσκεψης

Άρθρο 52

Καθορισμός του ΕΛΙΑΜΕΠ ως δικαιούχου χρηματοδότησης από το ΕΛΙΔΕΚ –
Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 4429/2016

Άρθρο 53
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ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Άρθρο 1
Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής
1. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση ενός ενοποιημένου και ισχυρού ελεγκτικού
μηχανισμού, μέσω της δημιουργίας διυπηρεσιακής δομής ελέγχου της αγοράς με έμφαση
στην αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών.
2. Στο πεδίο εφαρμογής του, εντάσσεται η προστασία της εσωτερικής αγοράς, η οποία
συνίσταται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, στην
προστασία του καταναλωτή από επικίνδυνα παράνομα αγαθά και υπηρεσίες που
διακινούνται και προσφέρονται στο εσωτερικό της χώρας, στην ενίσχυση της εθνικής
ασφάλειας, μέσω της καταπολέμησης των παράνομων κυκλωμάτων εμπορίας και διακίνησης
αγαθών και υπηρεσιών, στην προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, στη δημιουργία
υπεραξίας των εμπορικών σημάτων, στην αύξηση των οικονομικών μεγεθών των
επιχειρήσεων και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων.
3. Στο πεδίο εφαρμογής του, δεν εντάσσονται α) τα ζητήματα που διέπονται από τις διατάξεις
του Κεφαλαίου Ζ του ν. 4691/2020 (Α΄108), β) τα προϊόντα ελέγχου του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων και γ) τα φυτοφάρμακα.

Άρθρο 2
Ορισμοί
1. «Παράνομο εμπόριο»: για τις διατάξεις του παρόντος νόμου, νοείται η διακίνηση στην
αγορά με κάθε φυσικό ή ηλεκτρονικό μέσο, κάθε είδους εμπορευμάτων, καθώς και η παροχή
υπηρεσιών, που κυκλοφορούν ή παρέχονται και στερούνται σημάνσεων ή διατίθενται ή
διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας παραβιάζοντας τη σχετική εθνική και ενωσιακή
νομοθεσία περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
2. «Απομιμητικά/παραποιημένα προϊόντα»: νοούνται τα προϊόντα που αποτελούν
ψευδεπίγραφες αναπαραγωγές προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των μέσων παραγωγής,
και της συσκευασίας, καθώς και αυτών που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας και σκοπούν στην παραπλάνηση του καταναλωτή μέσω της πρόκλησης σύγχυσης
ως προς την αυθεντικότητά τους, στο μέτρο που η εμπορία και η διακίνησή τους έχουν ως
στόχο την απόκτηση περιουσιακών ωφελημάτων.
2. «Διανοητική ιδιοκτησία»: νοείται το σύνολο των αποκλειστικών δικαιωμάτων που
αναφέρονται σε:
α) λογοτεχνικές, καλλιτεχνικές και επιστημονικές δημιουργίες,
β) καλλιτεχνικές παραστάσεις, φωνογραφήματα και εκπομπές,
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γ) εφευρέσεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης προσπάθειας,
δ) επιστημονικές ανακαλύψεις,
ε) βιομηχανικά σχέδια,
στ) εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικά ονόματα και προσδιορισμούς,
ζ) προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και
η) όλα τα άλλα δικαιώματα που απορρέουν από πνευματική δραστηριότητα στο
βιομηχανικό, επιστημονικό, λογοτεχνικό ή καλλιτεχνικό πεδίο.
4. «Ελεγκτές ΔΙ.Μ.Ε.Α.»: νοούνται οι ειδικά εκπαιδευμένοι υπάλληλοι που υπηρετούν στη
ΔΙ.Μ.Ε.Α. του άρθρου 3, με κύρια αποστολή τη διεξαγωγή ελέγχων στην αγορά προκειμένου:
α) να αντιμετωπιστεί το παράνομο εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών σε όλες τις εκφάνσεις
του,
β) να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς,
γ) να προστατευθούν τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Άρθρο 3
Σύσταση Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς
(ΔΙ.Μ.Ε.Α.)
Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου
Αγοράς», στο εξής ΔΙ.Μ.Ε.Α, η οποία αποτελεί αυτοτελή Μονάδα που υπάγεται απευθείας
στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχει την έδρα της στη Γενική Γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και υποστηρίζεται διοικητικά και οικονομικά από τις
οριζόντιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 4
Αποστολή και επιχειρησιακοί στόχοι της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1.Η ΔΙ.Μ.Ε.Α., η οποία ορίζεται ως Αρχή Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης για το πεδίο
εποπτείας «Προστασία καταναλωτή και σύννομη (ή προσήκουσα) παροχή υπηρεσιών»
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), έχει ως αποστολή:
α) την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου
ηλεκτρονικού εμπορίου, της παράνομης απομίμησης προϊόντων, την εφαρμογή του άρθρου
11 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202), με εξαίρεση της παρ. 9 αυτού, και την επιβολή των
προβλεπόμενων κυρώσεων,
β) τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς προϊόντων και της παροχής
υπηρεσιών.
2. Οι επιχειρησιακού στόχοι της ΔΙ.Μ.Ε.Α. αφορούν στα εξής:
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α) στη διενέργεια ελέγχων για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου κατά την
παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων στην αγορά και την παροχή
υπηρεσιών,
β) στον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄173) και του ν. 4497/2017
(Α΄ 171), κατά την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας για προϊόντα και υπηρεσίες και την
καταπολέμηση φαινομένων παραπλάνησης των καταναλωτών σε όλα τα στάδια της
διακίνησης και εμπορίας αγαθών, καθώς και της παροχής υπηρεσιών, τη διαπίστωση
παραβάσεων, τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης ελέγχου, και την επιβολή των
προβλεπόμενων κυρώσεων από τα όργανά της,
γ) στην εκπόνηση, από κοινού με τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και Προγραμματισμού για την αντιμετώπιση
του παράνομου εμπορίου των προϊόντων και υπηρεσιών,
δ) στον έλεγχο όλων των νόμιμων παραστατικών που αφορούν στη διακίνηση και εμπορία
προϊόντων ή την αποτίμηση παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 13 του
ν. 4177/2013 (Α΄ 173) και την τήρηση των οριζόμενων στο άρθρο 65 και την παρ. 1 του
άρθρου 66 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240),
ε) στη συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και
στον συντονισμό αυτών, για τον έλεγχο της αγοράς, την πάταξη του παράνομου εμπορίου
και την εποπτεία για την εφαρμογή των κανόνων διακίνησης εμπορίας προϊόντων και
παροχής υπηρεσιών, με τη συμμετοχή των υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο σύμφωνα
με το άρθρο 51 του ν. 4497/2017, της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος, της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και των υπηρεσιών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων αυτού φορέων, του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και των Διευθύνσεων Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας όταν
προκύπτει αντικείμενο των αρμοδιοτήτων τους,
στ) στην τήρηση του ψηφιακού συστήματος διαχείρισης των δεδομένων που αποτελεί
κεντρικό σημείο αναφοράς καταγγελιών και παροχής πληροφοριών για θέματα παράνομης
διακίνησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, στη διατήρηση βάσης δεδομένων με στοιχεία
που συλλέγονται και διαχέονται από και προς όλες τις εμπλεκόμενες, με τον έλεγχο της
αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του
παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, υπηρεσίες της περ. ε) και ιδίως την υποχρέωση
διαβίβασης πληροφοριών ή καταγγελιών σε αυτές, που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους,
εκτός των καταγγελιών για προϊόντα που υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και φόρο
κατανάλωσης,
ζ) στην εκπόνηση μελετών, ερευνών και αναλύσεων για την αποτύπωση της υπάρχουσας
κατάστασης της αγοράς, αλλά και τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των ελέγχων της.
3. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. και τα όργανά της δύνανται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του
άρθρου 3 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265), ανά πάσα στιγμή να
ζητούν την επέμβαση του κατά τόπο αρμόδιου Εισαγγελέα, ιδίως όταν, κατά τη διενέργεια
του ελέγχου του πεδίου αρμοδιοτήτων της σε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, φυσικά πρόσωπα ή
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εκπρόσωποι νομικών προσώπων αρνούνται να επιτρέψουν την είσοδο των ελεγκτών ή
εμποδίζουν με αθέμιτα μέσα τη διενέργεια του ελέγχου.
4. Οι υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων που αναπτύσσουν ελεγκτική
δραστηριότητα σε θέματα παράνομου εμπορίου και τήρησης των κανόνων διακίνησης και
εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται να ανταποκρίνονται άμεσα στα
αιτήματα της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και των οργάνων της για συμμετοχή του προσωπικού τους και
συνδρομή αυτού στο έργο τους κατά λόγο αρμοδιότητας.
5. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α., οι οργανωτικές μονάδες της και τα μεικτά κλιμάκια ελέγχου που συνιστώνται
με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν έχουν αρμοδιότητα: α) για τα προϊόντα που
υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, Φόρο Κατανάλωσης καθώς και για τα λοιπά
προϊόντα για τον έλεγχο των οποίων είναι αποκλειστικά αρμόδια η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, β) για τον έλεγχο της τήρησης
της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας και εν γένει για θέματα αρμοδιότητας της
ΑΑΔΕ και γ) για τον έλεγχο της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά από ειδικές διατάξεις.
6. Εφόσον στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η ΔΙ.Μ.Ε.Α., οι οργανωτικές μονάδες της
και τα μεικτά κλιμάκια ελέγχου που συνιστώνται με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου,
διαπιστώνουν, κατά τους ελέγχους που διενεργούν, παραβάσεις της φορολογικής ή
τελωνειακής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας που διέπει τις υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του
Κράτους, αποστέλλουν πληροφοριακή έκθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την
επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Άρθρο 5
Συνεργασίες της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. συνεργάζεται επιχειρησιακά και ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλες
υπηρεσίες, και ιδίως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τη
Γενική Διεύθυνση Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την Επιτροπή
Ανταγωνισμού και αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών, καθώς και με όλες τις Υπηρεσίες
που αναφέρονται στην περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 4, με υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και διεθνείς ενώσεις και οργανισμούς και μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας ή
επιτροπές για θέματα ελέγχου της αγοράς και αντιμετώπισης του παράνομου εμπορίου,
συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.
2. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. δύναται να συνάπτει μνημόνια, συμφωνίες συνεργασίας και προγραμματικές
συμβάσεις με άλλους φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με διεθνείς
οργανισμούς για την εν γένει αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και τον έλεγχο της
αγοράς.
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Άρθρο 6
Διοικητής της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1. Στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. συστήνεται θέση Διοικητή, ο οποίος προΐσταται της Μονάδας, είναι αρμόδιος
για την εποπτεία και τον συντονισμό του έργου των Υπηρεσιών της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και μεριμνά για
την εύρυθμη λειτουργία και την επιχειρησιακή της επάρκεια.
2. Ο Διοικητής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για θητεία
τριών (3) ετών, η οποία δύναται να ανανεώνεται για τρία (3) ακόμη έτη. Διοικητής μπορεί να
διορίζεται ιδιώτης ή να ανατίθενται καθήκοντα Διοικητή σε μόνιμο ή ιδιωτικού δίκαιου
αορίστου χρόνου υπάλληλο, είτε μέσω απόσπασης, είτε μέσω μετακίνησης από το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτησή του είναι η
επιχειρησιακή εμπειρία στην οργάνωση, τον συντονισμό και την εκτέλεση ευρείας κλίμακας
επιχειρήσεων ελέγχου. Οι αποδοχές του Διοικητή καθορίζονται με κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις
του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, καθήκοντα Διοικητή ασκεί προϊστάμενος
διεύθυνσης της ΔΙ.Μ.Ε.Α., όπως κάθε φορά ορίζεται από τον Διοικητή.

Άρθρο 7
Οργάνωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) Το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης.
β) Τη Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την
Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου.
γ) Τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
2. Η Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση
του Παράνομου Εμπορίου αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Διυπηρεσιακής Δράσης
β) Τμήμα Ελέγχου Αγοράς
γ) Τμήμα Χημικών Αναλύσεων
3. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου
β) Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων
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Άρθρο 8
Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης
1. Το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης υπάγεται άμεσα στον
Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Τον συντονισμό του έργου των Διευθύνσεων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και των επιχειρήσεων ελέγχου
αυτής, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου
εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.
β) Την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων για τον έλεγχο της αγοράς και την
πάταξη του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού
εμπορίου.
γ) Την παροχή διοικητικής υποστήριξη στη ΔΙ.Μ.Ε.Α..
δ) Την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στη ΔΙ.Μ.Ε.Α., η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει:
δα) Την ανταλλαγή πάσης φύσεως αλληλογραφίας δια μέσου της Γραμματείας με τις κατά
περίπτωση Ελεγκτικές Αρχές ή άλλες υπηρεσίες και φορείς.
δβ) Την τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία κατά περίπτωση, καθώς και την
επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
δγ) Τη δημιουργία φακέλων/αρχείου για κάθε υπόθεση/περίπτωση.
δδ) Τη χρέωση ανά Διεύθυνση εισερχομένων αιτημάτων/υποθέσεων και την εν γένει
διαχείρισή τους.
δε) Τον συντονισμό της κίνησης των κλιμακίων (ελεγκτές, οδηγοί, οχήματα).
δστ) Κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την εύρυθμη λειτουργία της ΔΙ.Μ.Ε.Α..
ε) Τη διοργάνωση συσκέψεων ή άλλων εκδηλώσεων σχετικά με τον έλεγχο της αγοράς και
την ολιστική αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου.
στ) Τον συντονισμό των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω
εκπόνησης σχεδίων εκτάκτου ανάγκης.
ζ) Την επεξεργασία των εισερχόμενων καταγγελιών και την ανάθεση αυτών στις αρμόδιες
Υπηρεσίες.
η) Την προώθηση της αλληλογραφίας στις δικαστικές αρχές για ζητήματα αρμοδιότητάς τους.
θ) Την έκδοση εντολών ελέγχου.
ι) Την απάντηση σε αιτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου και την επιμέλεια δικαστικών
θεμάτων αρμοδιότητάς της ΔΙ.Μ.Ε.Α..
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Άρθρο 9
Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση
του Παράνομου Εμπορίου
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της διεύθυνσης Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της
Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου είναι:
α) Η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, με τη συνεργασία των
ελεγκτικών αρχών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο κατά τον έλεγχο της
διακίνησης προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών για την πάταξη του παράνομου εμπορίου
και ιδίως των υπηρεσιών της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 και των υπηρεσιών που ασκούν
ελεγκτικό έργο σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4497/2017 σε εφαρμογή του ετήσιου
προγραμματισμού δράσης της ΔΙ.Μ.Ε.Α..
β) Η ενημέρωση του Τμήματος Συντονισμού και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων,
Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου με στοιχεία που σχετίζονται
αφενός με τον προγραμματισμό των ελέγχων και αφετέρου με διενεργηθέντες ελέγχους
όπως:
βα) τον αριθμό και τη σύνθεση των κλιμακίων,
ββ) τον αριθμό και το είδος των παραβάσεων,
βγ) τον αριθμό και το ύψος των προστίμων.
γ) Ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής
υπηρεσιών.
δ) Ο έλεγχος της συμμόρφωσης φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται
στην εμπορία και διακίνηση καταναλωτικών αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας του καταναλωτή.
ε) Η σύνταξη της έκθεσης των απόψεων της Διοίκησης, καθώς και η σύνταξη κάθε σχετικού
εγγράφου προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τη βεβαίωση των προστίμων.
2. Το Τμήμα Διυπηρεσιακής Δράσης είναι αρμόδιο για:
α) τον συντονισμό των ενεργειών των αρμοδίων αρχών για την πάταξη του παράνομου
εμπορίου, τον έλεγχο της αγοράς και τον έλεγχο της διακίνησης προϊόντων και παροχής
υπηρεσιών, ιδίως δε των υπηρεσιών της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 4,
β) την οργάνωση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς, επιχειρησιακών σχεδίων
δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, για τη συγκρότηση των μικτών
κλιμακίων, καθώς και τη σύνταξη Επιχειρησιακών Σχεδίων τακτικά ή και εκτάκτως,
γ) τον έλεγχο με τη μορφή δειγματοληψίας, τη δέσμευση ή κατάσχεση και την καταστροφή
αγαθών (προϊόντων) και υπηρεσιών που σχετίζονται με την προστασία και ασφάλεια του
καταναλωτή και τη δημόσια υγεία εν γένει,
δ) τον έλεγχο προϊόντων υδροφθοράνθρακα υπό τη μορφή δειγματοληψίας, τη δέσμευση ή
κατάσχεση και την καταστροφή των συγκεκριμένων προϊόντων, τον έλεγχο εμφιάλωσης και

142

τον έλεγχο ποσοστώσεων εισαγωγών προϊόντων υδροφθοράνθρακα και λοιπών πεδίων επί
των παραστατικών διακίνησης και εμπορίας αυτών των προϊόντων. O έλεγχος δύναται να
πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας για τις περιπτώσεις ελέγχου της ορθής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
517/2014 και των συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του,
ε) την πραγματοποίηση συσκέψεων με εκπροσώπους φορέων της κεντρικής διοίκησης, των
περιφερειακών και τοπικών αρχών ή άλλων φορέων με στόχο τον συντονισμό των δράσεων,
στ) την αναζήτηση και λήψη κάθε αναγκαίας πληροφορίας ή στοιχείου, που αφορά ή
σχετίζεται με την άσκηση του έργου του, κατόπιν σχετικής εντολής του Τμήματος
Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή επαγγελματικού απορρήτου,
ζ) την εκτέλεση των σχεδίων δράσεως με την συγκρότηση μικτών κλιμακίων για τη διενέργεια
ελέγχων σε συνεργασία με άλλες ελεγκτικές αρχές σε όλη την Επικράτεια,
η) την αντιμετώπιση έκτακτων κρίσεων στην εσωτερική αγορά, στο πλαίσιο επιχειρησιακών
σχεδίων εντατικοποίησης των ελέγχων,
θ) την πραγματοποίηση ελέγχων επί των καταγγελιών και άλλων πληροφοριών που
περιέρχονται σε γνώση της ΔΙ.Μ.Ε.Α. με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο και μέσο,
ι) τις επιτόπιες κατασχέσεις προϊόντων που διατίθενται στην αγορά παρανόμως κατά τα
οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία,
ια) κάθε άλλη ελεγκτική αρμοδιότητα που συνάδει με την αποστολή της ΔΙ.Μ.Ε.Α. σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις για τον έλεγχο της αγοράς κατά τα στάδια παραγωγής, διακίνησης
και εμπορίας.
3. Το Τμήμα Ελέγχου Αγοράς είναι αρμόδιο για:
α) την οργάνωση, τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των ελέγχων, σε
συνεργασία με το Τμήμα Συντονισμού, για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της αγοράς
σε καθημερινή βάση,
β) τη συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια ελέγχων σε όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Αντιμετώπισης Παράνομου Εμπορίου και με άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες μετά
από εντολή του Τμήματος Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης,
γ) τη συνεργασία με τις συναρμόδιες περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες,
δ) τον έλεγχο χρήσης του ελληνικού σήματος, όπως προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α΄ 86),
ε) τον έλεγχο με τη μορφή δειγματοληψίας, τη δέσμευση ή κατάσχεση και την καταστροφή
αγαθών (προϊόντων), που σχετίζονται με την προστασία και ασφάλεια του καταναλωτή και
τη δημόσια υγεία εν γένει,
στ) τη συνδρομή στην αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω εφαρμογής σχεδίων εκτάκτου
ανάγκης,
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ζ) τη διερεύνηση καταγγελιών και πληροφοριών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της
ΔΙ.Μ.Ε.Α.,
η) τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανόνες εμπορίας και διακίνησης
προϊόντων,
θ) την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών ιδίως επί των κυρώσεων και των ενστάσεων,
καθώς και εκθέσεων αντιρρήσεων επί επιβαλλομένων παραβάσεων από τους ελεγκτές της
ΔΙ.Μ.Ε.Α..
4. Το Τμήμα Χημικών Αναλύσεων είναι αρμόδιο για:
α) τη διενέργεια χημικών και οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου με σκοπό τη συλλογή
των απαραίτητων στοιχείων για τη διαμόρφωση των παραμέτρων ποιότητας και νοθείας του
ελληνικού ελαιολάδου,
β) την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και των ενδιαφερόμενων παραγωγικών τάξεων
για την προστασία του ελληνικού ελαιολάδου,
γ) την ενημέρωση του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργείου για τη χάραξη και εφαρμογή της
κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των τροφίμων, σχετικά με τις μελέτες που διενεργεί το
Τμήμα για το ελληνικό ελαιόλαδο, καθώς και για τη συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων του
Τμήματος σε όργανα διεθνών οργανισμών,
δ) τη διενέργεια οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου κατόπιν αιτημάτων των
υπεύθυνων φορέων ελέγχου της αγοράς και τη γνωμοδότηση για την κατάταξη του
ελαιολάδου σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 2568/1991 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991,
ε) τον εργαστηριακό έλεγχο δειγμάτων ελαιολάδου κρατικών προμηθειών, εφόσον
προβλέπεται από τους όρους των διακηρύξεων και των σχετικών συμβάσεων,
στ) την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης φυσικοχημικών αναλύσεων και οργανοληπτικών
αναλύσεων ελαιολάδου, χορήγησης πιστοποιητικών ποιότητας και οργανοληπτικής
εξέτασης, προς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, κατόπιν είσπραξης τελών, σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 3002640/1552/06.02.2002 υπουργική απόφαση (Β΄161) και την παρ. 1 του
άρθρου 33 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202),
ζ) τη συμμετοχή σε όργανα διεθνών οργανισμών για θέματα που αφορούν τις φυσικές και
χημικές σταθερές, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις μεθόδους ελέγχου ελαιολάδου,
η) τη συμμετοχή στην υποεπιτροπή χημικών εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τη γνωμοδότηση επί των κριτηρίων που καθορίζουν τα όρια εμπορίας και διακίνησης
ελαιολάδου,
θ) τη συμμετοχή σε όργανα διεθνών οργανισμών για θέματα που αφορούν τα οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά του ελαιολάδου,
ι) τη διοργάνωση διεργαστηριακών δοκιμών στην Ελλάδα για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των
αναγνωρισμένων ομάδων δοκιμαστών παρθένου ελαιολάδου,
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ια) τη συμμετοχή σε εργαστηριακές δοκιμές ελέγχου ποιότητας με εργαστήρια άλλων χωρών,
που πραγματοποιούνται για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας των μεθόδων ανάλυσης και των
εργαστηρίων,
ιβ) τη διεξαγωγή και εκπόνηση ετήσιας μελέτης των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του
παρθένου ελαιολάδου από όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας,
ιγ) την παρακολούθηση και μελέτη των τεχνολογικών εξελίξεων στη βιομηχανική παραγωγή
ελαίων και σπορελαίων,
ιδ) τη συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα προς αναζήτηση νέων μεθόδων αναλύσεων για τη
βελτίωση της ποιότητας και την καταπολέμηση της νοθείας του ελαιολάδου,
ιε) τη συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς σε εργαστηριακές έρευνες,
ιστ) την οργάνωση και πραγματοποίηση σεμιναρίων για την οργανοληπτική αξιολόγηση του
παρθένου ελαιολάδου.

Άρθρο 10
Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής
Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι:
α) η συλλογή, διαχείριση, διάχυση και ανατροφοδότηση της πληροφορίας για την ολιστική
αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου,
τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων,
β) η συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς που εδρεύουν εκτός της ελληνικής Επικράτειας για
την αντιμετώπιση του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.
2. Το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι αρμόδιο
για:
α) τη συλλογή στοιχείων και τη συγκέντρωση δεδομένων από τις Διευθύνσεις της μονάδας
με τη συνεργασία του Τμήματος Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης. Επιπλέον
συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με τον προγραμματισμό των ελέγχων, την ανάλυση κινδύνου,
τις στατιστικές μελέτες και τα δελτία τύπου. Στο ως άνω σύστημα καταχωρούνται επιπλέον
στοιχεία σχετικά με:
αα) τη διενέργεια ελέγχων και τη συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου,
αβ) τον αριθμό και το είδος των καταγεγραμμένων παραβάσεων,
αγ) τον αριθμό και το ύψος των βεβαιωμένων προστίμων,
αδ) τον αριθμό και τη θεματολογία των κατατιθέμενων ενώπιον της ΔΙ.ΜΕ.Α.
προσφυγών/ενστάσεων,
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β) τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων με κάθε νόμιμο τρόπο από τις συναρμόδιες και
συνεργαζόμενες υπηρεσίες, τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τους φορείς της αγοράς,
γ) την επικοινωνία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία
συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών της Χώρας,
δ) την τήρηση μητρώου ελεγκτών, στο οποίο εγγράφονται όλοι οι ελεγκτές που υπηρετούν
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην ΔΙ.Μ.Ε.Α, καθώς και οι υπάλληλοι των
αποκεντρωμένων διοικήσεων που συμμετέχουν σε ελέγχους της ως άνω Υπηρεσίας,
ε) την επικοινωνία με Πρεσβείες, υπηρεσίες και φορείς του εξωτερικού για θέματα
αντιμετώπισης παράνομου εμπορίου, εκπαίδευσης, παροχής και ανταλλαγής τεχνογνωσίας,
στ) τη συνεργασία με ελεγκτικές υπηρεσίες και φορείς της αλλοδαπής για την αντιμετώπιση
και την εξέταση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος για την πάταξη του παράνομου εμπορίου,
ζ) την εκπροσώπηση σε όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτροπές, διεθνείς
οργανισμούς, ομάδες εργασίας για θέματα ελέγχου αγοράς και αντιμετώπισης παράνομου
εμπορίου,
η) τον έλεγχο των πληροφοριών και των καταγγελιών που αφορούν σε παράνομη εμπορία ή
διακίνηση αγαθών μέσω διαδικτυακών ιστοτόπων από ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops),
τη συλλογή αποδείξεων ή στοιχείων με τη βοήθεια και άλλων κρατικών υπηρεσιών ή διεθνών
οργανισμών ή νομικών/φυσικών προσώπων με έννομο συμφέρον, ή την αποδοχή εκθέσεων
πραγματογνωμοσύνης από τους προαναφερθέντες φορείς που πιστοποιούν την παράνομη
εμπορία ή διακίνηση των αγαθών και την αποστολή τεκμηριωμένης γνωμάτευσης στην
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία υποχρεούται να θέτει
εκτός λειτουργίας, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης του εθνικού
δικαίου, τους καθ’ υπόδειξη από την ΔΙ.Μ.Ε.Α. ιστότοπους, καθώς και την ενημέρωση της
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας,
θ) την παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας, την εισήγηση αλλαγών και
τροποποιήσεων αυτής, καθώς και την εισήγηση για την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών,
ι) την εισήγηση προτάσεων για τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου
εμπορίου εν γένει, όπως την εκπαίδευση των ελεγκτών, και του παράνομου ηλεκτρονικού
εμπορίου,
ια) τη σύνταξη ενημερωτικών και πληροφοριακών εγγράφων,
ιβ) τη σύνταξη μνημονίων συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τον έλεγχο
της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του
παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου,
ιγ) τη διαχείριση της πληροφοριακής εφαρμογής e-Καταναλωτής για την εξέλιξη των τιμών
των αγαθών και υπηρεσιών:
ιγα) σε επίπεδο λιανικής για τρόφιμα και ποτά, προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής,
βιομηχανικά προϊόντα, καύσιμα και υπηρεσίες που καταλήγουν στους καταναλωτές,
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ιγβ) για προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής σε επίπεδο παραγωγού, προϊόντα πρωτογενούς
παραγωγής σε επίπεδο χονδρικής και νωπά αλιεύματα σε ιχθυόσκαλες,
ιγγ) την επεξεργασία στοιχείων για τη διαχρονική εξέλιξη τιμών και την εξαγωγή στατιστικών
συμπερασμάτων,
ιγδ) τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων τραπεζικών συναλλαγών.
3. Το Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων, το οποίο είναι αρμόδιο για την ανάλυση των δεδομένων
ως προς:
α) την παραγωγή πρότυπων, συνοπτικών εκθέσεων σε τακτική βάση για βραχυπρόθεσμους
και μακροπρόθεσμους στόχους για τη λήψη αποφάσεων (Management Information System Decision Support System). Συγκεκριμένα καταρτίζει περιοδικές αναφορές, καταχωρίζει και
αναλύει στατιστικά, διεξάγει έρευνες για τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά, εκπονεί
μελέτες ανάλυσης κινδύνου ανά κλάδο, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες για
τις μεθόδους και τους τρόπους ελέγχου της αγοράς και αντιμετώπισης του παράνομου
εμπορίου, σε συνεργασία με το Γραφείο Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης,
β) την παροχή στην υπερκείμενη ιεραρχικά διεύθυνση ειδικών πληροφοριών για τη λήψη
στρατηγικών αποφάσεων (Executive Support Systems),
γ) την κατάρτιση προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης ελεγκτών όλων των υπηρεσιών και
φορέων που εμπλέκονται στον έλεγχο της αγοράς και την πάταξη του παράνομου εμπορίου,
σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων και τους
κανόνες της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων,
δ) την σύνταξη Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγραμματισμού για τη ΔΙ.Μ.Ε.Α., καθώς
και της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων.

Άρθρο 11
Προϊστάμενοι μονάδων
Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Υπαλληλικού Κώδικα. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη τοποθέτηση από την έναρξη ισχύος του
παρόντος γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν εισήγησης
του Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α., λαμβανομένων υπόψη του υπηρεσιακού προφίλ και των τυπικών
προσόντων των υποψηφίων για την κατάληψη θέσεων ευθύνης. Σε κάθε περίπτωση, είναι
υποχρεωτική η κατοχή τίτλου ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής. Η διάρκεια
της θητείας των προϊσταμένων είναι τριετής με δυνατότητα άπαξ ανανέωσης αυτής.

Άρθρο 12
Στελέχωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. δύναται να στελεχωθεί με:
α. μετακίνηση υπάλληλων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
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β. απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, μόνιμων ή ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, κατά παρέκκλιση των άρθρων 68 και 71 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)
και 1 έως 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224).
2. Η απόσπαση κατά την παρ. 1 είναι διετής και διενεργείται με κοινή απόφαση των
αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου προέλευσης και του Υπουργείου υποδοχής, αντίστοιχα.
Μετά από το πέρας της διετίας, η απόσπαση των υπαλλήλων δύναται να παραταθεί μία μόνο
φορά για δυο (2) ακόμη έτη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και μετά από τη
σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α..
3. Ειδικότερα στη Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την
Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου δύνανται να αποσπαστούν με τη διαδικασία της
παρ. 2, υπάλληλοι των κάτωθι υπηρεσιών:
α) Δέκα (10) υπάλληλοι ή προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ..
β) Δύο (2) στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).
γ) Ένας (1) υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
(Σ.Δ.Ο.Ε.).
4. Οι αποσπάσεις ή μετατάξεις προσωπικού ή στελεχών στην ΔΙ.Μ.Ε.Α. διενεργούνται, έπειτα
από πρόσκληση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και ολοκληρώνονται με την έκδοση κοινής απόφασης των αρμόδιων οργάνων του
Υπουργείου προέλευσης και του Υπουργείου υποδοχής αντίστοιχα.
5. Η κατανομή των θέσεων προσωπικού της ΔΙ.Μ.Ε.Α. ανά εργασιακή σχέση, κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα και η τοποθέτηση των υπαλλήλων της, διενεργούνται σύμφωνα με το
άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). Ο ελάχιστος αριθμός οργανικών θέσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατανέμονται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. είναι πενήντα (50).
6. Οι μηνιαίες αποδοχές των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αποσπώνται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α.,
καταβάλλονται από τον φορέα από τον οποίο αποσπώνται.
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Άρθρο 13
Ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1. Για τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, η Διεύθυνση
Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου
Εμπορίου στελεχώνεται με ελεγκτές.
2. Οι έλεγχοι από υπαλλήλους της παρ. 3 του άρθρου 12 πραγματοποιούνται μόνο κατά το
μέρος που αφορά στην αρμοδιότητα των φορέων στους οποίους αυτοί ανήκουν οργανικά,
ενώ κατά την εκτέλεση των ελεγκτικών τους καθηκόντων ενεργούν ως ειδικοί ανακριτικοί
υπάλληλοι της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4620/2019 (Α΄ 96), χωρίς όμως να αποκτούν και
την ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου.
3. Οι παραβάσεις που διαπιστώνονται από τους υπαλλήλους της παρ. 3 του άρθρου 12,
διαβιβάζονται στις υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά, οι οποίες και ολοκληρώνουν τη
διαδικασία της επιβολής των κυρώσεων.
4. Στα μικτά κλιμάκια δύναται να συμμετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων
υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 12, έπειτα από αίτημα του
Διοικητού της ΔΙ.Μ.Ε.Α. προς τον Προϊστάμενο του φορέα από όπου προέρχονται και
αποδοχή του τελευταίου.
5. Είναι δυνατή η συγκρότηση μικτών κλιμακίων με τη συμμετοχή ενός και μόνο
ελεγκτή/υπαλλήλου από κάθε ελεγκτική υπηρεσία. Οι συμμετέχοντες σε τέτοια κλιμάκια
βεβαιώνουν από κοινού τις παραβάσεις που εντοπίζονται και η επισπεύδουσα υπηρεσία
προβαίνει μετά από τη βεβαίωση των παραβάσεων, στην επιβολή των κυρώσεων και στις
προβλεπόμενες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών.
6. Οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α., όταν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ενεργούν
ανακριτικές πράξεις ή συμμετέχουν σ΄ αυτές, δεν αποκλείεται να εξετασθούν ως μάρτυρες
κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο.
7. Οι ελεγκτές του ΔΙ.Μ.Ε.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους συντάσσουν και
αποστέλλουν έγγραφα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία αναφέρονται αφενός οι
διατάξεις με τις οποίες θεμελιώνεται η υποχρέωση των προσώπων αυτών να υποβάλλουν τα
ζητούμενα στοιχεία και αφετέρου αναλυτικά τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν, οι
κυρώσεις που επιβάλλονται στην περίπτωση άρνησης προσκόμισης και γνωστοποίησης των
στοιχείων, καθώς και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν
τα στοιχεία. Το προαναφερθέν χρονικό διάστημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι
μικρότερο των πέντε (5) και μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, από την
κοινοποίηση του εγγράφου.
8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται Μητρώο Ελεγκτών, το
οποίο απαρτίζεται από υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος. Με
την ίδια απόφαση ορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης των ελεγκτών.
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Άρθρο 14
Εκπαίδευση – Επιμόρφωση

Το προσωπικό της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και των υπαλλήλων των συνεργαζομένων υπηρεσιών,
συμμετέχει σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όσο και σχολών, ιδρυμάτων, μονάδων ή κέντρων εκπαίδευσης
του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και διεθνών
οργανισμών, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες της αποστολής του και της άσκησης των
καθηκόντων του.
Άρθρο 15
Λειτουργία ΔΙ.Μ.Ε.Α.- Οικονομική διαχείριση
1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. λειτουργεί καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο. Ο τρόπος αποζημίωσης της νυχτερινής
απασχόλησης και της απασχόλησης κατά τις αργίες των υπηρετούντων στη ΔΙ.Μ.Ε.Α.
καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Σε περίπτωση αδυναμίας διάθεσης οδηγών από το αρμόδιο γραφείο κίνησης του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που διαπιστώνεται με σχετικό έγγραφο,
επιτρέπεται στους ελεγκτές της Υπηρεσίας να οδηγούν τα οχήματα της υπηρεσίας, καθώς και
μισθωμένα ή παραχωρημένα οχήματα από άλλους φορείς κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
ειδικής διάταξης, κατόπιν άδειας του Διοικητή της ΔΙ.ΜΕ.Α..

Άρθρο 16
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4177/2013 – Επέκταση πεδίου εφαρμογής ελέγχων
νόμιμων παραστατικών για την προστασία των εμπορικών σημάτων
Το άρθρο 13 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13
Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης
Κατά τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων ή την αποτίμηση παρεχόμενης υπηρεσίας
εκδίδονται όλα τα νόμιμα παραστατικά. Στα εκδιδόμενα τιμολόγια, καθώς και στα
παραστατικά διακίνησης αναγράφονται με ευκρινή στοιχεία όσα προβλέπονται στις
διατάξεις του ν. 4308/2014. Επίσης, στα εκδιδόμενα τιμολόγια πέραν του υποχρεωτικού
περιεχομένου αυτών αναγράφονται επιπλέον όπου αυτό επιβάλλεται από τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, η προέλευση και η επωνυμία του είδους, εφόσον υπάρχει, καθώς και η
ονομασία του εμπορικού σήματος, που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της
επιχείρησης. Η χώρα προέλευσης, αν δεν προβλέπεται από άλλες διατάξεις απαιτείται μόνο
για προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε..»
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Άρθρο 17
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4177/2013 Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο της αγοράς και την εφαρμογή των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ
Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4177/2013, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 17
Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο
1. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος και των κατ’
εξουσιοδότησή τους εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, πλην των αναφερομένων στα
αντικείμενα του επίσημου ελέγχου τροφίμων, είναι:
α) Οι υπηρεσίες ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
β) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών.
γ) Οι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όσον αφορά τους χώρους
λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.
δ) Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, στη ζώνη δικαιοδοσίας
τους. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι
και προϋποθέσεις σφράγισης και αποσφράγισης των καταστημάτων ή επιχειρήσεων
υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός χερσαίων ζωνών λιμένων ή εντός
θαλασσοπλοούντων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων ή μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων,
τα οποία βρίσκονται σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4150/2013.
Εξαιρούνται οι τουριστικοί λιμένες στους οποίους εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.
ε) Οι Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους.
στ) Η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).
ζ) Η Δημοτική Αστυνομία.
2. Ειδικά για την εφαρμογή του παρόντος και των κατ` εξουσιοδότηση τους εκδιδομένων
υπουργικών αποφάσεων σχετικά με τη νομοθεσία περί τροφίμων, αρμόδιοι φορείς είναι οι
κεντρικές αρμόδιες αρχές και οι αρμόδιες αρχές που προβλέπονται από την κείμενη εθνική
νομοθεσία. Ειδικά για τα τρόφιμα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, αρμόδιος
φορέας ελέγχου είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους.
3. Οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις που δεν
συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί τροφίμων καθορίζονται από τις διατάξεις των
ειδικότερων περί ελέγχου τροφίμων νόμων και των σχετικών κανονιστικών πράξεων που
έχουν θεσπίσει οι κεντρικές αρμόδιες αρχές.
4. Διατάξεις που αφορούν τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από το Γενικό Χημείο
του Κράτους διατηρούνται σε ισχύ.
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5. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά
πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα μέσω πράξεων βεβαίωσης παράβασης
κατά τον έλεγχο στους χώρους του υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου), των
λαϊκών αγορών και των λαϊκών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας, καθώς και τις
κυρώσεις που επιβάλλονται από τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών που λειτουργούν στη
χώρα.»

Άρθρο 18
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 – Διοικητικές κυρώσεις για την
αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων
Αντικαθίσταται το άρθρο 11 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202) ως εξής:

«Άρθρο 11
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265),
τα κάθε είδους εμπορεύματα, τα οποία διακινούνται στην αγορά με οποιονδήποτε τρόπο και
τα οποία είτε είναι πειρατικά είτε συνιστούν παράνομη παραποίηση ή απομίμηση προϊόντων
είτε κυκλοφορούν κατά παράβαση της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας είτε αυτός που τα
διαθέτει δεν κατέχει την απαιτούμενη άδεια ή τα νόμιμα παραστατικά, κατάσχονται και
καταστρέφονται με κάθε πρόσφορο τρόπο με την επιφύλαξη της παρ. 5. Ως προϊόν
παραποίησης/απομίμησης ή ως πειρατικό προϊόν νοείται εκείνο, το οποίο παραβιάζει
δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας κατά τις διατάξεις των σημείων 5 και 6 αντίστοιχα του
άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 608/2013.
2. Η κατάσχεση και καταστροφή των προϊόντων, που αναφέρονται στην παρ. 1, επιβάλλεται
από τα κλιμάκια ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου του άρθρου 7α του ν.
2323/1995 (Α΄ 145), την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία, το ΣΔΟΕ, το Λιμενικό
Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς και από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες των Περιφερειών και κάθε άλλη
Ελεγκτική Υπηρεσία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Για την εφαρμογή του παρόντος
παρέχεται η συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τα άρθρα 159 έως 162 του π.δ. 141/1991 (Α΄
58) ή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον χώρο ευθύνης του, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.
3. Τα όργανα που προβαίνουν στις κατασχέσεις των προϊόντων της παρ. 1, είτε στο πλαίσιο
υπαίθριου εμπορίου, είτε εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασμένων ή μη,
περιλαμβανομένων και αυτοκινούμενων μέσων, είτε εντός χώρων στεγασμένου εμπορίου,
συντάσσουν πρωτόκολλο κατάσχεσης, το οποίο περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του
ελεγχόμενου, τον αριθμό του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου αυτού, καθώς
και τον Α.Φ.Μ., εφόσον αυτά παρέχονται, τον τόπο, το χρόνο και τα είδη που κατάσχονται σε
συνοπτική περιγραφή κατ’ είδος και δικαιούχο, καθώς και την αιτία της κατάσχεσης. Το
πρωτόκολλο κατάσχεσης υπογράφεται από τα ελεγκτικά όργανα και από τον κάτοχο ή κύριο
των εμπορευμάτων και αντίγραφο αυτού δικαιούται να λάβει ο ελεγχόμενος, ενώ το
πρωτότυπο διαβιβάζεται στην προϊσταμένη κατά περίπτωση Αρχή.
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4. Η καταστροφή των εμπορευμάτων γίνεται άμεσα και επί τόπου με κάθε πρόσφορο μέσο,
περιλαμβανομένης της ρίψης εντός απορριμματοφόρου ή της καταστροφής της εμπορικής
αξίας του προϊόντος με ανεξίτηλο χρωματισμό (σπρέι). Κατ’ εξαίρεση και εφόσον η επιτόπια
καταστροφή δεν είναι τεχνικά δυνατή, τα παράνομα προϊόντα συσκευάζονται σε σάκους,
μεταφέρονται σε αποθηκευτικούς χώρους και καταστρέφονται αμελλητί. Τα παράγωγα
προϊόντα της καταστροφής δύναται να διατίθενται για ανακύκλωση.
5. Αν κατά τη διαδικασία της κατάσχεσης το μόνο ελλείπον είναι η κατοχή της άδειας ή των
νομίμων παραστατικών και γίνει επίκληση ύπαρξης αυτών και εάν αυτό δεν μπορεί να
πιστοποιηθεί υπηρεσιακά κατά τον χρόνο του ελέγχου, παρέχεται στον ενδιαφερόμενο
τριήμερη προθεσμία προσκόμισης των νομίμων εγγράφων στην αρμόδια για την κατάσχεση
Αρχή, τα δε κατασχεθέντα προϊόντα τίθενται σε μεσεγγύηση του κατόχου και
καταστρέφονται μετά από την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής.
5α. Για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων που υπόκεινται
στον έλεγχο της ΔI.M.Ε.Α. επιβάλλονται τα κάτωθι πρόστιμα:

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ που κλιμακώνεται αναλόγως
του ποσοστού υπέρβασης των οριζόμενων
ορίων (ποσά σε ΕΥΡΩ)

1%-25%, πεντακόσια (500) ευρώ
Για
διακίνηση
και
εμπορία
απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων 26%-50%, επτακόσια πενήντα (750) ευρώ
συνολικού αριθμού τεμαχίων έως 500
51%-75% χίλια (1.000) ευρώ
>75% χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ

1%-25%, δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ
Για
διακίνηση
και
εμπορία
απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων 26%-50%, τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ
συνολικού αριθμού τεμαχίων από 501 έως 51%-75% τέσσερεις χιλιάδες (4.000) ευρώ
1000
>75% πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ

1%-25%, έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ
Για
διακίνηση
και
εμπορία
απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων 26%-50%, επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ
συνολικού αριθμού τεμαχίων από 1001 έως 51%-75% οχτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ
3000
>75% δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ
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1%-25% δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ
Για
διακίνηση
και
εμπορία
απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων 26%-50%, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ
συνολικού αριθμού τεμαχίων από 3001 έως 51%-75% τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ
5000
>75% σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ

1%-25%, πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ
Για
διακίνηση
και
εμπορία
απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων 26%-50%, εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ
συνολικού αριθμού τεμαχίων από 5001 και 51%-75% ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ
άνω
>75% εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ

Στην περίπτωση διαπιστωμένης διακίνησης και εμπορίας απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων εκτός των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα και
εφόσον διαπιστωθεί και η έλλειψη παραστατικών εμπορίας και διακίνησης, ενημερώνεται
και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Στην περίπτωση διακίνησης απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων άνω των τριών
χιλιάδων (3.000) τεμαχίων, πλην των ανωτέρω κυρώσεων, επιβάλλεται η κατάσχεση των
μέσων διακίνησης των απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων.
5β. Το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση εκδίδει, εις τριπλούν, έκθεση
βεβαίωσης της παράβασης σύμφωνα με υπόδειγμα που καθορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην οποία αναγράφονται: α) τα στοιχεία της
ταυτότητας του παραβάτη πωλητή, β) ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης της παράβασης και γ) η
συνοπτική περιγραφή της παράβασης.
Η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, η οποία συνιστά την πράξη επιβολής της κύρωσης,
υπογράφεται από τους ελεγκτές και τον ελεγχόμενο. Σε περίπτωση άρνησης του ελεγχομένου
να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία από το ελεγκτικό όργανο επί της έκθεσης βεβαίωσης.
Σε κάθε περίπτωση η έκθεση βεβαίωσης παράβασης, κατατίθεται από τους ελεγκτές, μαζί με
το πρωτόκολλο κατάσχεσης-καταστροφής στον φορέα ελέγχου, καθώς και στην αρμόδια,
ανάλογα με το είδος της παράβασης, υπηρεσία για τη βεβαίωση του προστίμου.
Η πράξη επιβολής διοικητικής κύρωσης υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή η οποία
ασκείται ενώπιον του επικεφαλής της υπηρεσίας των ελεγκτών, εντός τριάντα (30)
εργάσιμων ημερών από την έκδοση της έκθεσης βεβαίωσης. Η απόφαση επί της ένστασης
εκδίδεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της ένστασης.
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6. Για την εφαρμογή του παρόντος τα ελεγκτικά όργανα της παρ. 2 έχουν τις ελεγκτικές
αρμοδιότητες του ΣΔΟΕ.
7. Με την επιφύλαξη των παρ. 1 έως και 6, στις περιπτώσεις ένδειξης παραβίασης
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας εμπορευμάτων, εντός αποθηκευτικών ή στεγασμένων
χώρων, για τα οποία ο κύριος ή κάτοχός τους προβάλλει αντιρρήσεις εγγράφως ως προς την
κατάσχεσή τους κατά το στάδιο του ελέγχου, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α) Τα εμπορεύματα συσκευάζονται, σφραγίζονται και κατάσχονται από τους ελεγκτές στα
χέρια του κατόχου αυτών, ο οποίος ορίζεται ως μεσεγγυούχος για όσο χρονικό διάστημα
διαρκούν οι προθεσμίες των περ. γ), δ), στ).
β) Ανεξαρτήτως υποβολής ή μη αντιρρήσεων εκ μέρους του κυρίου ή κατόχου αυτών, η
αρμόδια Αρχή εκδίδει πρωτόκολλο κατάσχεσης με καταγραφή των κατασχεθέντων
εμπορευμάτων κατ’ είδος και δικαιούχο του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα
με την παρ. 8, αντίγραφο του οποίου επιδίδεται στον κάτοχο των κατασχεθέντων
εμπορευμάτων.
γ) Αντίγραφο του πρωτοκόλλου της κατάσχεσης κοινοποιείται στον εκπρόσωπο ή αντίκλητο
του δικαιούχου του συγκεκριμένου δικαιώματος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την
παρ. 8, μαζί με ληφθέν δείγμα των κατασχεθέντων εμπορευμάτων εντός δύο (2) εργάσιμων
ημερών από την έκδοση του πρωτοκόλλου κατάσχεσης.
δ) Μετά από την παρέλευση της προθεσμίας αυτής και εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία της έκδοσης του πρωτοκόλλου κατάσχεσης η αρμόδια Αρχή
εκδίδει πόρισμα περί της παραβίασης ή μη των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, το
οποίο βασίζεται στη γνωμοδότηση του πραγματογνώμονα του δικαιούχου δικαιώματος
διανοητικής ιδιοκτησίας.
ε) Αν το πόρισμα δεν εκδοθεί εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας ή αποφαίνεται περί
μη παραβίασης των δικαιωμάτων του δικαιούχου, αίρεται η κατάσχεση.
στ) Σε περίπτωση που το πόρισμα αποφαίνεται ότι υφίσταται παραβίαση δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας, κοινοποιείται στον κάτοχο και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την κοινοποίηση τα κατασχεθέντα εμπορεύματα καταστρέφονται με μέριμνα της
αρμόδιας Αρχής με έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου.
ζ) Στην περίπτωση της περ. στ) επιβάλλονται οι κυρώσεις της περ. β).
Τα έξοδα καταστροφής επιβάλλονται στον δικαιούχο και μόνο για τα κατασχεθέντα
εμπορεύματα που του αναλογούν, σύμφωνα με το πρωτόκολλο κατάσχεσης.
8. Ως δικαιούχος νοείται: α) ο δικαιούχος δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού
δικαιώματος, σχεδίου ή υποδείγματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή συμπληρωματικού
πιστοποιητικού προστασίας, δικαιώματος δημιουργού νέας φυτικής ποικιλίας,
προστατευόμενης ονομασίας προελεύσεως, προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης και,
γενικότερα, οποιουδήποτε από τα δικαιώματα που αναγράφονται στην παρ. 1, ή β) κάθε
άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που
αναφέρονται στην περ. α΄ ή ο αντιπρόσωπος του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένος χρήστης.

155

Ως πληρεξούσιος ή αντίκλητος του δικαιούχου νοείται κάθε πρόσωπο το οποίο ορίζεται ως
διοικητικός υπεύθυνος σύμφωνα με την ενωσιακή ή εθνική αίτηση τελωνειακής παρέμβασης
του δικαιούχου, όπως αυτή έχει κατατεθεί κατά τον Κανονισμό 1383/2003/ΕΚ στις αρμόδιες
αρχές.
9. Οι τελωνειακές αρχές δύναται να προβαίνουν σε δέσμευση εμπορευμάτων, τα οποία
διακινούνται με αυτοκινούμενα μέσα ή διατίθενται στο υπαίθριο εμπόριο ή βρίσκονται εντός
αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασμένων ή μη, ή βρίσκονται σε χώρους στεγασμένου
εμπορίου, τα οποία είναι ύποπτα ότι συνιστούν εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης ή
πειρατικά και για τα οποία έχει υποβληθεί ή υποβάλλεται η προβλεπόμενη από τον
Κανονισμό 1383/2003/ΕΚ, αίτηση παρέμβασης του δικαιούχου δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας.
Για τη δέσμευση των εμπορευμάτων, την κοινοποίηση της δέσμευσης αυτής στον δικαιούχο
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τον κάτοχο ή κύριο των εμπορευμάτων, την
καταστροφή τους, τα έξοδα καταστροφής τους και την αποδέσμευση τους, εφαρμόζονται
αναλογικά οι διατάξεις του Κανονισμού 1383/2003/ΕΚ.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και
Μεταφορών, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος και κάθε
σχετική λεπτομέρεια.»

Άρθρο 19
Πειθαρχικά παραπτώματα
1. Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 υποχρεούνται να
συνδράμουν στο έργο της ΔΙ.Μ.Ε.Α., όταν υποβάλλεται σχετικό αίτημα για τη διενέργεια
ελέγχου από τον Διοικητή της, παρέχοντας στοιχεία ή πληροφορίες και συμμετέχοντας σε
μικτά κλιμάκια ελέγχων. Η αδικαιολόγητη άρνηση παροχής στοιχείων ή πληροφοριών ή για
συμμετοχή σε μικτά κλιμάκια ελέγχων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που ελέγχεται από τα
κατά περίπτωση αρμόδια πειθαρχικά όργανα.
2. Οι υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται οι αποσπασμένοι υπάλληλοι στη ΔΙ.Μ.Ε.Α.
υποχρεούνται να συνδράμουν την αποστολή της ΔΙ.Μ.Ε.Α., αν τους ζητηθεί, παρέχοντας
στοιχεία ή πληροφορίες που σχετίζονται με το ελεγκτικό έργο κατά περίπτωση/υπόθεση,
συνδράμοντας στο έργο των μικτών κλιμακίων ελέγχων. Η μη χορήγηση των ζητούμενων
στοιχείων ή πληροφοριών, καθώς και η χορήγηση ανακριβών στοιχείων και γενικά η
παρακώλυση του έργου της ΔΙ.Μ.Ε.Α. από τους υπόχρεους, πέρα από τις προβλεπόμενες
ποινικές ευθύνες, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που ελέγχεται από τα κατά περίπτωση
αρμόδια πειθαρχικά όργανα.
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Άρθρο 20
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να τροποποιείται ο
ελάχιστος αριθμός των οργανικών θέσεων του οικείου Υπουργείου που κατανέμονται στη
ΔΙ.Μ.Ε.Α. σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12.

Άρθρο 21
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
1. Ο Εκτελεστικός Υπεύθυνος του ΣΥΚΕΑΑΠ κατά την έναρξη λειτουργίας της ΔΙ.Μ.Ε.Α.,
ορίζεται για μια πλήρη θητεία Διοικητής της ΔΙ.Μ.Ε.Α. κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του
άρθρου 6.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση
Ελέγχων και Παρατηρητηρίων τοποθετούνται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. με απόφαση του αρμόδιου
οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μετά από εισήγηση του Γενικού
Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
3. Το αρχείο και οι εκκρεμείς υποθέσεις των καταργούμενων μονάδων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων μεταφέρονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στη
Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του
Παράνομο Εμπορίου της ΔΙ.Μ.Ε.Α..
4. Οι έχοντες αρμοδιότητα να παρίστανται, να εκπροσωπούν την υπηρεσία, να καταθέτουν
ως μάρτυρες έναντι δικαστικών, εισαγγελικών, ανακριτικών και λοιπών αρχών για εκκρεμείς
υποθέσεις, των καταργούμενων μονάδων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούν την αρμοδιότητα αυτή μέχρι την τελική
διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών και έως την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών
αποφάσεων ή την πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων.
5. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. καθίσταται καθολικός διάδοχος του ΣΥΚΕΑΑΠ και υπεισέρχεται στα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού.

Άρθρο 22
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) το άρθρο 100 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171).
β) το άρθρο 56 του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Άρθρο 23
Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
με ηλεκτρονικά μέσα

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο και
η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Η πρόσκληση των εταίρων μπορεί να προβλέπει ότι η συνέλευση των εταίρων θα
διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η συνέλευση, εάν
συναινούν όλοι οι εταίροι. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με
τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η
συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.»
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 90 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104) αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο και
η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η
συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα
ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το διοικητικό
συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη
του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες
για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 90 ν. 4548/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να
διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από
εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως
ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.»
4. Η παρ. 3 του άρθρου 120 ν. 4548/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αν το προβλέπει το καταστατικό ή αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το διοικητικό
συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο,
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των
μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125. Με τον
ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.»
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο και η παρ.
1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1.

Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής
στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς
τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να
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διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή η
εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη
συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται
στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής
σύνδεσης,
β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή
οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση,
προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να
ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και
γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.»
6. Προστίθεται νέα παρ. 3 στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, η οποία έχει ως εξής:
«3. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με
τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η
συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.»
7. Η παρ. 3 του άρθρου 127 του ν. 4548/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή στη γενική
συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 και για τα πρόσωπα
των παρ. 1 και 2.»
8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν την ανώνυμη εταιρία και την ιδιωτική
κεφαλαιουχική εταιρεία, η συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων όλων των νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λαμβάνει χώρα με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα ή
ορισμένα από τα πρόσωπα που συμμετέχουν, εφόσον έτσι προβλέπει η πρόσκληση για τη
διεξαγωγή της συνεδρίασης ή συμφωνούν όλα τα μέλη του συλλογικού οργάνου. Στην
περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:
α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη
συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται
στη συνεδρίαση και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,
β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή
οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνεδρίασης και να απευθύνεται στους λοιπούς
συμμετέχοντες, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, καθώς και να
ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και
γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.
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Άρθρο 24
Σύσταση ΙΚΕ μέσω Ηλεκτρονικής
Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)
1. α. Το άρθρο 51 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 51
Διαδικασία σύστασης
α) Η σύσταση της ΙΚΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας
Στάσης (e-ΥΜΣ) του άρθρου 8 του ν. 4441/2016 (Α΄ 227) είτε με τη χρήση του πρότυπου
καταστατικού του άρθρου 9 είτε με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο
περιεχόμενο του άρθρου 9α του ίδιου νόμου, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της
παρ. 2 του άρθρου 49 του παρόντος.
β) Η ισχύς της διάταξης της περ. α) άρχεται μετά από το πέρας τριών (3) μηνών από τη
δημοσίευση του παρόντος.»
2. α. Στο άρθρο 2 του ν. 4441/2016 (Α΄ 227) τροποποιείται η υποπερ. αα) της περ. α) και η
περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:
«α) «Υπηρεσία Μίας Στάσης»: τα φυσικά πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
τα οποία ορίζονται ως αρμόδια για την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των
διαδικασιών σύστασης ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών, ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών:
αα) Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για τη σύσταση ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών,
ορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) του άρθρου 87
του ν. 4635/2019.
αβ) Ως «Υπηρεσία Μίας Στάσης» για τη σύσταση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης,
ανωνύμων εταιρειών, καθώς και των προσωπικών και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών για τη σύσταση των οποίων όταν συντάσσονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο,
ορίζεται ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης».
β. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4441/2016 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο και η παρ.
1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), η σύσταση εταιρείας η οποία υπάγεται
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με
τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού
Εμπορικού Μητρώου. Μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης συστήνονται μόνο οι
εταιρείες για τις οποίες δεν προβλέπεται η κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου και
εφόσον χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 9 ή το πρότυπο
καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 9α.»
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3.α. Στον ν. 4441/2016 προστίθεται άρθρο 9α ως εξής:

«Άρθρο 9α
Πρότυπα καταστατικά με πρόσθετο περιεχόμενο
1. Ειδικά οι Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ) δύνανται να συστήνονται μέσω της
Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) του άρθρου 8 και με τη χρήση πρότυπου
καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο, το οποίο συνίσταται στην προσθήκη επιπλέον
άρθρων πέραν αυτών που προβλέπονται στα πρότυπα καταστατικά του άρθρου 9, υπό την
προϋπόθεση ότι το περιεχόμενό τους δεν τροποποιεί ή δεν αναιρεί τα στοιχεία του ελάχιστα
υποχρεωτικού περιεχομένου και δεν παραβιάζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3)
μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζεται το πρόσθετο περιεχόμενο και κάθε
λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 9α. Με όμοια απόφαση δύναται να
προβλέπεται η χρήση του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο και για την
σύσταση άλλων νομικών μορφών που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 86 του ν.
4635/2020.»
Άρθρο 25
Υπαίθριο εμπόριο
Προστίθενται παρ. 6 και 7 στο άρθρο 58 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), το οποίο διαμορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 58
Πληροφοριακό Σύστημα
1. Για την αδειοδότηση (όπως έκδοση, ανανέωση, μεταβολή στοιχείων αδείας, χορήγηση
βεβαιώσεων δραστηριοποίησης), την διενέργεια ελέγχων, την επιβολή κυρώσεων και την
είσπραξη προστίμων στο υπαίθριο εμπόριο, τηρείται ηλεκτρονική βάση, όπου επίσης
περιλαμβάνονται τα μητρώα πωλητών, υπαίθριων αγορών και κυρώσεων των διατάξεων
του ν. 4497/2017. Ως ηλεκτρονική βάση, που θα χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο, ορίζεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ).
2. Στο ανωτέρω Σύστημα καταχωρούνται υποχρεωτικά όλες οι άδειες και βεβαιώσεις
δραστηριοποίησης από τις αρμόδιες αρχές έκδοσης και ανανέωσης αυτών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4497/2017, δηλαδή τους Δήμους μόνιμης κατοικίας των αδειούχων, καθώς
και τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, κατά περίπτωση. Οι ανωτέρω
αρμόδιες αρχές χορηγούν στους αδειούχους τα νέα έντυπα αδειών.
3. Οι Εκθέσεις Ελέγχου και τα επιβληθέντα πρόστιμα καταχωρίζονται αμελλητί από τους
αρμόδιους προς τούτο υπαλλήλους στο ΟΠΣΠΑ.
4. Η καταχώριση στο Σύστημα των υπαίθριων αγορών (υφιστάμενων και νέων) του
ν. 4497/2017 διενεργείται από τους Φορείς Λειτουργίας αυτών.
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5. Τα στοιχεία που τηρούνται υποχρεωτικά, οι έχοντες δικαίωμα πρόσβασης στο ΟΠΣΠΑ, τα
στοιχεία που πρέπει να φέρουν οι αδειούχοι, το πρόγραμμα απογραφής αδειούχων και οι
σχετικές προθεσμίες ανά περιφέρεια, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά
στην οργάνωση και λειτουργία του ΟΠΣΠΑ, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων , Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μετά από το πέρας
των προθεσμιών που τίθενται με την ανωτέρω απόφαση, οι άδειες που δεν έχουν
καταχωρισθεί στο ΟΠΣΠΑ, παύουν να ισχύουν μέχρι την ηλεκτρονική καταγραφή τους και
δεν παρέχουν δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης δραστηριότητας. Σε περίπτωση
εκπρόθεσμης καταχώρισης επιβάλλεται από την αρχή που προβαίνει στην καταγραφή
πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ.
6. Για την, κατά τα ανωτέρω, λειτουργία του ΟΠΣΠΑ απαιτείται η επανεγγραφή και
επανακαταχώριση στο Σύστημα χρηστών και στοιχείων.
7. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 5 εγγράφονται και
καταχωρούνται στο Σύστημα οι Περιφέρειες και οι Δήμοι όλης της Χώρας, ως χρήστες του
Συστήματος, καθώς και πλήρη στοιχεία των υπαίθριων αγορών, όπως τοπογραφικά
διαγράμματα, όρια αγοράς, θέσεις πωλητών.»
Άρθρο 26
Αποζημιώσεις μελών Εθνικών Μητρώων Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξιολογητών
(ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ)
Στο τέλος της παρ. 17 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 26226/13.3.2017 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 117) και αφορούν αμοιβές
δημοσίων υπαλλήλων και λοιπών υπαλλήλων φορέων γενικής κυβέρνησης, ως μελών των
Μητρώων Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξιολογητών (ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ), από 1.1.2017 και
εφεξής κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 θεωρούνται πρόσθετες αμοιβές.
Για τα Μέλη των Μητρώων ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ που είναι ιδιώτες και που για την καταβολή των
αποζημιώσεων της, ως άνω, απόφασης απαιτείται να εκδίδονται παραστατικά
παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης) δίνεται η δυνατότητα από 1.1.2017 και εφεξής,
κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, οι τίτλοι κτήσης να εκδίδονται καθ’
υπέρβαση του ανώτατου ορίου έκδοσης των δύο τίτλων κτήσης ανά εξάμηνο, μόνο για τις
συναλλαγές που αφορούν στην ιδιότητά τους, ως Μελών των Μητρώων αυτών».
Άρθρο 27
Διατάξεις για Επιμελητήρια
1.α) Η περ. η΄ της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4497/2017, τροποποιείται ως ακολούθως:
«η. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους ενισχύουν οικονομικά δράσεις
επαγγελματικών συλλόγων, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών
οργανώσεων υπαλλήλων των Επιμελητηρίων και εργοδοτικών οργανώσεων, εμπορικών ή
βιοτεχνικών συλλόγων ή Ομοσπονδιών αυτών, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) και σωματείων στο πλαίσιο του σκοπού τους. Το συνολικό ποσό που διατίθεται
ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών
εσόδων κάθε Επιμελητηρίου.».
β) Η ισχύς της διάταξης της περ. α) ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4497/2017.
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2. Τροποποιούνται οι παρ. 1, 4, 8, 9 και 10 του άρθρου 77 του ν. 4497/2017 και το άρθρο 77
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 77
Εποπτεία και Οικονομικές Καταστάσεις Επιμελητηρίων και της Κ.Ε.Ε.
1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ασκεί επί των Επιμελητηρίων και της Κ.Ε.Ε.
κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία ως προς τη νομιμότητα των πράξεών τους που
αφορούν τη διαχείριση των οικονομικών τους πόρων και των ανταποδοτικών τελών που
εισπράττουν.
2. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου
ημερολογιακού έτους.
3. Τα Επιμελητήρια εφαρμόζουν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της
διαφάνειας και της ειλικρίνειας, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Ο
προϋπολογισμός κάθε οικονομικού έτους ακολουθεί τις γενικές αρχές κατάρτισης των
προϋπολογισμών, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 49, 62 και 64Α του ν. 4270/2014.
4. Ο προϋπολογισμός κάθε οικονομικού έτους συντάσσεται από τη Διοικητική Επιτροπή το
πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, εγκρίνεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται, για τελική έγκριση, στο αρμόδιο όργανο του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου του
ιδίου έτους.
5. Ο προϋπολογισμός συνοδεύεται:
α) από την έκθεση του Οικονομικού Επόπτη, στην οποία αιτιολογείται κάθε υπέρβαση άνω
του 5% από τα προϋπολογισθέντα, κατά το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος, έσοδα ή
έξοδα του Eπιμελητηρίου, για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα ετήσια οικονομικά στοιχεία.
Στην ίδια έκθεση, ο προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου διαρθρώνεται κατά προγράμματα
που περιλαμβάνουν στοιχεία δαπανών, τα οποία αντιστοιχούν σε σύνολο μέτρων που
συμβάλλουν, με διαρθρωμένο και συμπληρωματικό τρόπο, στην επίτευξη ενός ή
περισσοτέρων συγκεκριμένων στόχων και αφορούν την αποστολή των Επιμελητηρίων και
β) από έκθεση που συντάσσεται από τη Διοικητική Επιτροπή και περιλαμβάνει τον
προγραμματισμό δράσεων του Επιμελητηρίου για το αντίστοιχο οικονομικό έτος.
Στον ετήσιο προγραμματισμό περιγράφονται οι βασικές δράσεις που θα υλοποιήσει το
Επιμελητήριο εντός του έτους, το αναμενόμενο αναπτυξιακό τους αποτέλεσμα και τα μέσα
υλοποίησης αυτών.
6. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού, το Επιμελητήριο μπορεί να προβεί σε δαπάνες
που ανέρχονται στο 40% των, ανά κωδικό αριθμό εξόδου, πιστώσεων του προϋπολογισμού
του προηγούμενου οικονομικού έτους και μόνο.
7. Τροποποιήσεις προϋπολογισμών υποβάλλονται με την ανωτέρω διαδικασία έως την 30ή
Οκτωβρίου του ιδίου οικονομικού έτους. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για έκτακτες δαπάνες
που παρουσιάζουν αύξηση μικρότερη ή ίση του 5% του προϋπολογισθέντος αντίστοιχου
ποσού και είναι επαρκώς αιτιολογημένες.
8. Το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δύναται, κατά
παρέκκλιση της παρ. 7 να εγκρίνει με αποφάσεις του κατά τη διάρκεια του οικονομικού
έτους, αύξηση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Επιμελητηρίων κατά ποσά ίσα με
έσοδα του προϋπολογισμού που δεν είχαν προβλεφθεί και που προκύπτουν από:
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α) είσπραξη ποσών από την παροχή υπηρεσιών στα μέλη τους,
β) είσπραξη ποσών που είχαν καταβληθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα,
γ) είσπραξη ποσών που προορίζονται, βάσει ρητής διάταξης νόμου, για την αντιμετώπιση
ορισμένης δαπάνης,
δ) είσπραξη ποσών που αφορούν την υλοποίηση προγραμμάτων ή δράσεων ειδικού σκοπού
χρηματοδοτούμενων από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλους
ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.
ε) χορηγίες από τρίτους.
9. Τα Επιμελητήρια της χώρας οφείλουν να συντάσσουν ισολογισμό χρήσης, καταστάσεις
αποτελεσμάτων χρήσης και λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του π.δ. 205/1998 (Α΄ 163), οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή και οικονομικό
απολογισμό, υποβάλλονται για τελική έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
έως την 31η Οκτωβρίου του επόμενου έτους και αναρτώνται στη «Διαύγεια».
Ο ισολογισμός χρήσης, ο οικονομικός απολογισμός και οι καταστάσεις αποτελεσμάτων
χρήσης και λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης υπογράφονται από τον πρόεδρο του
οικείου Επιμελητηρίου, τον Οικονομικό Επόπτη και τον Προϊστάμενο των οικονομικών
υπηρεσιών, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους.
Σε περίπτωση μη υποβολής οικονομικών καταστάσεων από τους υπόχρεους και για όσο
διάστημα διαρκεί η μη υποβολή, αφενός τα τέλη καταχώρησης από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ
όπως προβλέπονται στον ν. 4635/2019, μεταφέρονται σε λογαριασμό του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελούν έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού και
αφετέρου δεν εγκρίνεται ο προϋπολογισμός τους από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων έως την υποβολή τους.
10. Τα Επιμελητήρια, που έχουν συστήσει ή συμμετέχουν τουλάχιστον κατά 50% στο
κεφάλαιο εταιριών κατά τις περ. β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 65, οφείλουν να
συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το π.δ. 205/1998, οι
οποίες ελέγχονται από έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές
εταιρείες του ν. 4449/2017 (Α΄ 7). Το σχετικό φύλλο ελέγχου εγκρίνεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή του και μαζί με τις υπόλοιπες ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις, υποβάλλεται για τελική έγκριση στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων έως την 31η Οκτωβρίου του επόμενου έτους και αναρτάται στο
σύστημα «Διαύγεια». Οι οικονομικές καταστάσεις υπογράφονται από τον πρόεδρο του
οικείου Επιμελητηρίου, τον Οικονομικό Επόπτη και τον Προϊστάμενο των οικονομικών
υπηρεσιών, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους.
Σε περίπτωση μη υποβολής οικονομικών καταστάσεων από τους υπόχρεους και για όσο
διάστημα διαρκεί η μη υποβολή, αφενός τα τέλη καταχώρησης από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ
όπως προβλέπονται στον ν. 4635/2019, μεταφέρονται σε λογαριασμό του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελούν έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού και
αφετέρου δεν εγκρίνεται ο προϋπολογισμός τους από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων έως την υποβολή τους.
11. Οι δαπάνες των Επιμελητηρίων υπόκεινται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
12. Οι παρ. 2 έως 10 εφαρμόζονται και από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.).»
3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) προστίθεται εδάφιο και η
παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
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«3. Ο απολογισμός δράσεων συντάσσεται από τη Διοικητική Επιτροπή, εγκρίνεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο και γνωστοποιείται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Αρμόδια αρχή για την υποβολή του είναι η ΓΓΕΠ.»
Άρθρο 28
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα Επιμελητήρια δεν έχουν υποβάλει οικονομικές καταστάσεις προηγούμενων χρήσεων,
όπως προβλέπεται στις παρ. 9 και 10 του άρθρου 77 του ν. 4497/2017 υποχρεούνται να τις
υποβάλλουν εντός της αποκλειστικής προθεσμίας της 31η Δεκεμβρίου 2020.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ
Άρθρο 29
Μονάδες παραγωγής ισοτόπων – ραδιοφαρμάκων
1. Για τη λειτουργία μονάδων παραγωγής ισοτόπων - ραδιοφαρμάκων με σκοπό την άσκηση
οικονομικής δραστηριότητας, απαιτείται η χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 17 της
υπ’ αρ. 45872/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Υποδομών και Μεταφορών και των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄1103). Απαιτείται επιπλέον η γνωστοποίηση ή
έγκριση εγκατάστασης και έγκριση λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.δ. 96/1973
(Α΄172) σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του ν. 3982/2011 (Α΄143) και τα άρθρα 18, 18Α, 48Α
και 48Β του ν. 4442/2016 (Α΄230).
2. Σε αδειοδοτημένες δραστηριότητες σύμφωνα με την υπ’ αρ. 45872/2019 κοινή υπουργική
απόφαση, που εμπίπτουν στο περιεχόμενο της παρ. 1, δεν επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα
με τα άρθρα 29 του ν. 3982/2011 και 23 του ν. 4442/2016, εφόσον, εντός ενός (1) έτους από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την εγκατάσταση και
λειτουργία των μονάδων και εφόσον τα εν λόγω πρόστιμα δεν αφορούν σε παραβάσεις της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Άρθρο 30
Αρμοδιότητα ΤΕΕ για πιστοποίηση προσώπων – Τροποποίηση του άρθρου 4 του από
27.11/14.12.1926 π.δ.
Στο άρθρο 4 του από 27.11/14.12.1926 π.δ. (Α΄ 430), μετά από την παρ. 5 προστίθεται
παρ. 5 Α, η οποία έχει ως εξής:
«5Α. Το Τ.Ε.Ε. δύναται να προβαίνει, βάσει Σχημάτων Πιστοποίησης Επαγγελματικής
Εξειδίκευσης και Δεξιοτήτων, μετά από διαπίστευση, στην πιστοποίηση της τεχνικής
επάρκειας φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στα εξειδικευμένα πεδία που
εμπίπτουν στους σκοπούς του, εξαιρουμένων ειδικότερων ρυθμιστικών διατάξεων της
κείμενης νομοθεσίας.
Τα Σχήματα Πιστοποίησης θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης
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αγοράς εργασίας, να προσαρμόζονται στους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και να
παρακολουθούν την τεχνολογική εξέλιξη, προκειμένου να ικανοποιούν πλήρως τις
ιδιαίτερες απαιτήσεις των επαγγελματικών δραστηριοτήτων στους αντίστοιχους τομείς.
Τα Σχήματα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Εξειδίκευσης και Δεξιοτήτων αποτελούν
ιδιοκτησία του Τ.Ε.Ε.. Η χρήση και η εκμετάλλευσή τους εγείρουν την υποχρέωση καταβολής
τελών.»
Άρθρο 31
Παράταση προθεσμίας για τη γνωστοποίηση ή την έγκριση εγκατάστασης ή λειτουργίας
των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής
1. Η παρ. 2 του άρθρου 163 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις που αποτελούν Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής κατά
την έννοια του παρόντος Κεφαλαίου και δεν είναι εφοδιασμένες με άδεια εγκατάστασης ή
λειτουργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 9 επ. του π.δ. 79/2004 (Α΄ 62) ή τον ν. 3982/2011 (Α΄
143), χορηγείται έγκριση εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 48Ζ του ν. 4442/2016.
Εφόσον ο φορέας της εγκατάστασης υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά μέχρι την 18η.1.2022, η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται χωρίς την
επιβολή προστίμου. Μετά από την έγκριση εγκατάστασης, ο φορέας υποχρεούται στην
υποβολή της γνωστοποίησης. Εφόσον η γνωστοποίηση υποβληθεί έως την ανωτέρω
ημερομηνία και πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Οι διατάξεις
του παρόντος περί μη επιβολής προστίμου εφαρμόζονται με την προϋπόθεση ότι οι φορείς
που εμπίπτουν σε αυτές διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4302/2014 (Α΄225) αντικαθίσταται και η
παρ. 6 του άρθρου 9 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Κατ’ εξαίρεση, για χρονικό διάστημα έως είκοσι (20) ετών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής,
χωρίς δικαίωμα κτιριακής επέκτασης, σε νόμιμα υφιστάμενα κτίρια που βρίσκονται σε
περιοχές των Ζ.Ο.Ε. που έχουν χαρακτηριστεί ως γεωργική γη, καθώς και στην περιοχή (Α)
του π.δ. 5/13.12.1979 (Δ΄707), όπου ασκούνται δραστηριότητες αποθήκευσης τουλάχιστον
μια πενταετία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Στα Κέντρα Αποθήκευσης και
Διανομής του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι όροι δόμησης των γεωργικών αποθηκών
και επιτρέπονται: α) οι κύριες δραστηριότητες της περ. β΄ του άρθρου 1, β) οι
δευτερεύουσες - συμπληρωματικές δραστηριότητες της περ. β΄ του άρθρου 1,
εξαιρουμένων των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, γ) η αποθήκευση προϊόντων
ελεγχόμενης θερμοκρασίας σε ψυγεία.»
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Άρθρο 32
Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διαχείρισης του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του ΕΣΥΔ - Καθιέρωση
σημάτων πιστοποίησης
1. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (Α΄16) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:
α) Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας» (Ε.Ι.Μ.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με
έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν. 2231/1994 (Α΄ 139) και
εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετασχηματίζεται και
εντάσσεται ως αποκεντρωμένη αυτοτελής λειτουργική μονάδα με διαχειριστική, οικονομική
και λογιστική αυτοτέλεια, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στο ιδρυόμενο με το παρόν νομικό
πρόσωπο. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του Ε.Ι.Μ. επιδιώκονται και ασκούνται εφεξής από
την παραπάνω μονάδα στο πλαίσιο λειτουργίας του «Εθνικού Συστήματος Υποδομών
Ποιότητας».
β) Η Ανώνυμη Εταιρεία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. - Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.», η οποία
συνεστήθη με το άρθρο 11 του ν. 3066/2002 (Α΄ 252) και εποπτεύεται από τον Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετασχηματίζεται και εντάσσεται ως αυτοτελής λειτουργική
μονάδα με διαχειριστική, οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια στο ιδρυόμενο με το παρόν
νομικό πρόσωπο. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες της Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε., όπως ορίζονται στο άρθρο
12 του ν. 3066/2002, επιδιώκονται και ασκούνται εφεξής από την παραπάνω μονάδα στο
πλαίσιο λειτουργίας του «Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας».
γ) Η Ανώνυμη Εταιρεία «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε. - ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε.», η οποία
συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν. 372/1976 (Α΄ 166) ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,
μετετράπη σε Α.Ε. με το π.δ. 155/1997 (Α΄ 131) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, μετασχηματίζεται και εντάσσεται ως αυτοτελής λειτουργική μονάδα με
διαχειριστική, οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια στο ιδρυόμενο με το παρόν νομικό
πρόσωπο. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες της ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε., που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν.
372/1976, επιδιώκονται και ασκούνται εφεξής από την παραπάνω μονάδα στο πλαίσιο
λειτουργίας του «Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας».
Το άρθρο 19 του ν. 4038/2012 (Α΄14), εξακολουθεί να ισχύει. Το δικαίωμα της ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε.
επί των εκδοθησόμενων, λόγω της απόσχισης και εισφοράς του ως άνω κλάδου, μετοχών
της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ μεταφέρεται ατελώς και χωρίς άλλη διατύπωση στο Ελληνικό Δημόσιο,
εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, με ταυτόχρονη ισόποση της
αποτιμηθείσας καθαρής αξίας του εισφερθέντος κλάδου απόσβεση οφειλών της ΕΛ.Ο.Τ.
Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο. Η απόσβεση του προηγούμενου εδαφίου αφορά σε
οιεσδήποτε οφειλές του Ε.Σ.Υ.Π., ήδη καθολικού διαδόχου της ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε., προς το Ελληνικό
Δημόσιο, υφιστάμενες ή μελλοντικές, από οποιαδήποτε αιτία και γίνεται επιπλέον της
ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Ε.Σ.Υ.Π.»
2. Οι εγγραφές στα λογιστικά βιβλία του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Εθνικό
Σύστημα Υποδομών Ποιότητας», που έχει ιδρυθεί δυνάμει του άρθρου 6 του ν. 4109/2013,
καθώς και του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης», που
έχει ιδρυθεί δυνάμει του άρθρου 1 του ν. 4468/2017 (Α΄ 61), οι οποίες εμφανίζουν
εκατέρωθεν απαιτήσεις και υποχρεώσεις, γεννηθείσες έως και την 31η.10.2017, συνολικού
ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν δέκα και εβδομήντα
λεπτών (1.859.110,70) ευρώ, διαγράφονται, θεωρούμενες ως μηδέποτε γεννήσασες
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έννομες συνέπειες, και οι αντιστοιχούσες σε αυτές απαιτήσεις και υποχρεώσεις
αποσβένονται αυτοδικαίως αφότου γεννήθηκαν.

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 4038/2012 (Α΄14) αντικαθίσταται και
η παρ. 6 του άρθρου 19 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Από την ολοκλήρωση της απόσχισης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο την 30ή Ιουνίου
2012 καταργούνται οι διατάξεις που αφορούν στην απονομή σημάτων και πιστοποιητικών
ποιότητας και συμμόρφωσης από την ΕΛΟΤ Α.Ε. και ιδίως οι διατάξεις των παρ. 5, 6, 7 και 8
του άρθρου 2 του ν. 372/1976. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτού του άρθρου
αναφορικά με τους όρους και τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς του ως άνω
κλάδου, τη μεταφορά και την ένταξη του προσωπικού, την καθιέρωση και απονομή
σημάτων και πιστοποιητικών ποιότητας και συμμόρφωσης από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και κάθε
άλλο σχετικό θέμα.»
4. Η περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 372/1976 (Α΄166) αντικαθίσταται, οι περ. στ΄ και
ζ΄ της παρ. 1 καταργούνται και η παρ. 1 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Σκοπός του ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. είναι η προαγωγή και εφαρμογή της τυποποίησης και των
δραστηριοτήτων που είναι συναφείς και απορρέουν από αυτή (π.χ. πιστοποίηση,
πληροφόρηση, έλεγχοι και δοκιμές), με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέθοδο. Στις
αρμοδιότητες του ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. περιλαμβάνονται ειδικότερα:
α) Η σύνταξη, έκδοση και διάθεση προτύπων και προδιαγραφών που αναφέρονται σε
προϊόντα, με εξαίρεση τα γεωργικά προϊόντα, και σε διεργασίες, δραστηριότητες,
οργανισμούς, συστήματα, πρόσωπα ή συνδυασμούς αυτών, τα οποία μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο τυποποίησης.
β) Η σύσταση και υποστήριξη επιτροπών ή ομάδων εργασίας για τη μελέτη θεμάτων που
εμπίπτουν στο σκοπό και στις αρμοδιότητές του, η ανάθεση τέτοιων μελετών σε
υφιστάμενες επιτροπές, ομάδες εργασίας ή πρόσωπα, καθώς και ο συντονισμός και η
αξιοποίηση όλων των σχετικών εργασιών και μελετών που αφορούν την τυποποίηση στην
Ελλάδα.
γ) Η δημιουργία αρχείου ελληνικών, διεθνών και εν γένει αλλοδαπών προτύπων και
προδιαγραφών, καθώς και η συγκέντρωση, ανταλλαγή και διάδοση με κάθε πρόσφορο μέσο
δημοσιευμάτων και πληροφοριών σχετικών με το σκοπό και τις αρμοδιότητές του.
δ) Η έκδοση κάθε είδους εργασιών, μελετών και περιοδικών σχετικών με το σκοπό και τις
αρμοδιότητές του.
ε) Η καθιέρωση σημάτων πιστοποίησης και η υποβολή σχετικής αίτησης κατάθεσης από το
ΕΣΥΠ διά της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας ΕΛΟΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΕ) 2007/1001 και του ν. 4679/2020 (Α΄71), άνευ αρμοδιότητας πιστοποίησης.
στ) Η παροχή κάθε μορφής υπηρεσιών πληροφόρησης και εκπαίδευσης σχετικών με τον
σκοπό και τις αρμοδιότητές του.
ζ) Η υλοποίηση ερευνητικών εργασιών και προγραμμάτων σχετικών με τον σκοπό του.»
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Άρθρο 33
Παράταση προθεσμίας τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών
δραστηριοτήτων - Παράταση προθεσμιών των ν. 3982/2011 και 4302/2014 λόγω COVID19 και προθεσμιών εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων
1. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών
δραστηριοτήτων δυνάμει του άρθρου 22 του ν. 3982/2011 παρατείνεται έως την
31η.12.2021.
2. Παρέχεται, μετά από άπαξ αίτημα του διοικούμενου, παράταση δέκα μηνών, αρχούσης
από τη λήξη της προθεσμίας:
α) για τις προθεσμίες που έχουν τεθεί για την τεχνική ανασυγκρότηση ή τη μεταφορά
σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3982/2011, καθώς και για τις πάσης φύσεως προθεσμίες
που έχουν τεθεί για την εν γένει λειτουργία των μεταποιητικών και συναφών
δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο Β΄ Μέρος του ως άνω νόμου,
β) για τις πάσης φύσεως προθεσμίες που έχουν τεθεί για την τεχνική ανασυγκρότηση ή τη
μεταφορά των δραστηριοτήτων εφοδιαστικής και για την εν γένει λειτουργία αυτών
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4302/2014, καθώς και
γ) για τις πάσης φύσεως προθεσμίες που έχουν τεθεί για την ανάπτυξη, οργάνωση και
λειτουργία των Οργανωμένων Υποδοχέων Επιχειρηματικών και Μεταποιητικών
Δραστηριοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011.
Προϋπόθεση για την εφαρμογή της παράτασης είναι οι ως άνω προθεσμίες να μην είχαν
παρέλθει κατά την 25η.2.2020 ή να έχουν εκκινήσει το αργότερο μέχρι τη δημοσίευση του
παρόντος.
3. Το δεύτερο εδάφιο της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)
αντικαθίσταται και η παρ. 1 του άρθρου 63 διαμορφώνεται ως εξής:
«1.α) Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ΒΕΠΕ που θεσμοθετήθηκαν με τις
διατάξεις του ν. 2545/1997 ή εντάχθηκαν σε αυτόν δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 19 αυτού,
οφείλουν να ολοκληρώσουν τις υποδομές τους και τα υπόλοιπα έργα σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 2545/1997. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στις
διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση από τον φορέα ίδρυσης
της ΒΕΠΕ και πληρούνται οι όροι του παρόντος.
β) Για τις ΒΕΠΕ που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των επενδυτικών προγραμμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύουν και των οποίων δεν έχει ανακληθεί η απόφαση έγκρισης
με τη σχετική διαπιστωτική απόφαση, οι προθεσμίες της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.
2545/1997 προσμετρώνται από την ένταξή τους στο άρθρο 51. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις
και εφόσον εκτιμάται ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε πρόσθετη περίοδο δύο
(2) ετών, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 51, μπορεί να χορηγείται ανάλογη
παράταση.
γ) Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 2545/1997 (Α΄ 254), για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η διαπιστωτική απόφαση ανάκλησης
του έβδομου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 5 του αυτού νόμου εξακολουθούν να ισχύουν
για διάρκεια έξι (6) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
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Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον εκτιμάται ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα
σε πρόσθετη χρονική διάρκεια έξι (6) ετών, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του
άρθρου 51 του παρόντος, μπορεί να χορηγείται ανάλογη παράταση.»
4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9β του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται και η
παρ. 9β του άρθρου 20 διαμορφώνεται ως εξής:
9β. Δραστηριότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στον ν. 4608/2019 ή
έγκρισης εγκατάστασης ή γνωστοποίηση ή αίτηση έγκρισης ή τροποποίησης
περιβαλλοντικών όρων έως την δημοσίευση του παρόντος ή που ασκούνται νόμιμα κατά
τον χρόνο έκδοσης της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου και που,
κατόπιν και εξαιτίας της, κατά τα ανωτέρω, περιβαλλοντικής κατάταξής τους, δεν είναι
συμβατές με τις χρήσεις γης του ακινήτου στο οποίο είναι εγκατεστημένες, εξακολουθούν
να θεωρούνται νόμιμες για τριάντα (30) έτη από την έκδοση της απόφασης αυτής. Κατά το
χρονικό αυτό διάστημα, οι δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται να
τροποποιούνται ή να εκσυγχρονίζονται ή να επεκτείνονται εντός του γηπέδου ή άπαξ σε
όμορο, εφόσον η έκταση στην οποία πραγματοποιείται η επέκταση δεν υπερβαίνει το 50%
του υφιστάμενου γηπέδου και πριν από τη μετάπτωση επιτρεπόταν σε αυτό η συγκεκριμένη
δραστηριότητα, εφόσον η τροποποίηση ή ο εκσυγχρονισμός τους ή η επέκτασή τους κατά
τα ανωτέρω δεν οδηγούν σε υπαγωγή τους σε υψηλότερη κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου
1 του ν. 4014/2011.
5. Η περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄174) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Σε νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων οι οποίες διατηρούνται,
καθώς και σε χρήσεις οι οποίες λειτουργούν με οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2831/2000, επιτρέπονται έως τις 31.12.2021 ο
εκσυγχρονισμός και η κτιριακή τους επέκταση, με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά τον
χρόνο έγκρισης της παρέκκλισης, μετά από έγκριση του αρμόδιου για τη λειτουργικότητα
φορέα, καθώς και εργασίες συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθμισης και
διαρρυθμίσεων των κτιρίων, που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνεπειών στο
περιβάλλον, τη λειτουργική τους αναβάθμιση, την ασφάλεια και την υγιεινή των
διαβιούντων και εργαζομένων σε αυτά. Η επέκταση σε όμορο ακίνητο του ίδιου ιδιοκτήτη,
επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το όμορο ακίνητο αποκτήθηκε μέχρι τη
δημοσίευση του παρόντος και για έκταση που δεν υπερβαίνει το 50% του ακινήτου στο
οποίο αδειοδότήθηκε η χρήση ή εγκατάσταση.»
Άρθρο 34
Υποχρεώσεις αδειούχων υδραυλικών – Ρυθμίσεις για τη θεώρηση αδειών τεχνικών
επαγγελμάτων
1. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 112/2012 (Α΄ 197) αντικαθίσταται ως εξής :
«4. Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος
στεγανότητας και καλής λειτουργίας και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον
αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη
δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν
υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης
καλής εκτέλεσης ορίζεται στο Παράρτημα Β. Η κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης καλής
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εκτέλεσης στις αρμόδιες αρχές είναι υποχρεωτική για τη σύνδεση της εκτελεσθείσας
εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.»
2. α. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 112/2012 (Α΄197) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η άδεια των προσώπων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 και στο πρώτο εδάφιο
της παρ. 2 του ιδίου άρθρου δεν χρειάζεται θεώρηση. Οι λοιποί επαγγελματίες για να
αποδείξουν ότι ασκούν για το ελάχιστο απαιτούμενο όριο την αντίστοιχη επαγγελματική
δραστηριότητα δύνανται, κατ΄ επιλογή τους, είτε να ενημερώσουν το προβλεπόμενο στο
άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίο Μητρώο Προσώπων είτε να προβούν στις οριζόμενες στις
παρ. 3, 4 και 5 ενέργειες. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία
για τον τρόπο που επιλέγει. Ειδικότερα, η απλή ενημέρωση, με ευθύνη του
ενδιαφερομένου, του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου
Προσώπων δεν συνεπάγεται χρηματική επιβάρυνση του ενδιαφερομένου και συνίσταται
στα εξής: (α) στην παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών,
εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που
τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40%
του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ) ή (γ) στην υποβολή
υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν,
αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες της
ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης
καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 4 του
άρθρου 9 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω
στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Η υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόμενα
στοιχεία και εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τον
ενημερώνει σχετικά. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις του,
εφαρμόζονται οι προβλέψεις των κατωτέρω παρ. 4 και 5. Η υπηρεσία ελέγχει επίσης
αυτεπάγγελτα με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο
Παράρτημα Ζ, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται, καθώς και ύστερα από
καταγγελία. Ο πάροχος οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία τα αντίγραφα των δηλώσεων
καλής εκτέλεσης που καταχωρήθηκαν ή/και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για
την τεκμηρίωση της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε. Στην περίπτωση
καταχώρησης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή μη προσκόμισης των στοιχείων αυτών στην
αρμόδια υπηρεσία, επιβάλλονται στον πάροχο κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 12 του
ν. 3982/2011.»
β. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ. 112/2012 (Α΄197), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τη θεώρηση της άδειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση και καταβάλλει το
παράβολο που καθορίζεται δυνάμει των παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011. Ο
ενδιαφερόμενος οφείλει επίσης: (α) να παράσχει στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία
τουλάχιστον δύο ετών, εντός της οκταετίας ή (β) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής
εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας,
τουλάχιστον ίσο με το 40% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ),
όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή (γ) να υποβάλει υπεύθυνες
δηλώσεις καλής εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις
προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β). Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου
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εργασιών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6, δηλαδή με την υποβολή της βεβαίωσης
προϋπηρεσίας για τον μισθωτό ή της υπεύθυνης δήλωσης για τον ελεύθερο επαγγελματία,
χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα.»
3. α. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 113/2012 (Α΄198), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η ενημέρωση, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν.
3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων γίνεται χωρίς χρηματική επιβάρυνση και
συνίσταται: (α) στην παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών,
εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή οικονομικών στοιχείων, που θα τεκμηριώνουν μέσο
ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40% του ΜΕΑΔΕ ή (γ)
στην υποβολή οικονομικών στοιχείων και στοιχείων υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν,
αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες της
ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων υπηρεσίας ή των οικονομικών στοιχείων
καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 4 του
άρθρου 9 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω
στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Η υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόμενα
στοιχεία και εάν ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τον ενημερώνει
σχετικά. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις του,
εφαρμόζονται οι παρ. 5 και 6. Η Υπηρεσία ελέγχει επίσης αυτεπάγγελτα με βάση
αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Ζ ή ύστερα
από καταγγελία, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται. Ο πάροχος οφείλει να
παρέχει στην υπηρεσία τα αντίγραφα των οικονομικών στοιχείων που καταχωρήθηκαν
ή/και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για την τεκμηρίωση της ακρίβειας των
στοιχείων που καταχώρησε. Στην περίπτωση καταχώρησης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων
ή μη προσκόμισης των στοιχείων αυτών στην αρμόδια υπηρεσία, επιβάλλονται στον πάροχο
κυρώσεις σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του άρθρου 12 του ν. 3982/2011.»
β. Η παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 113/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν επιλέξει την ενημέρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 9
του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3, υποβάλλει
αίτηση για τη θεώρηση της άδειας και καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει
των παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011. Ο ενδιαφερόμενος μαζί με την αίτηση
του οφείλει: (α) να παράσχει στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών,
εντός της οκταετίας ή (β) να υποβάλει οικονομικά στοιχεία, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο
κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40% του ΜΕΑΔΕ ή (γ) να
υποβάλει οικονομικά στοιχεία και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις
προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών
γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6, δηλαδή με την υποβολή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας
για τον μισθωτό ή οικονομικών στοιχείων για τον ελεύθερο επαγγελματία, χωρίς να
απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα.»
γ. Η παρ. 10 του άρθρου 9 του π.δ. 113/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Για την επέκταση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου, στην ίδια ειδικότητα, από τη 2η
βαθμίδα στην 3η βαθμίδα, η απαιτούμενη προϋπηρεσία στην ανώτερη βαθμίδα, με την
ιδιότητα του βοηθού χειριστή, είναι: α) για τα πρόσωπα που ανήκουν στην παρ. 1 (Ι)(α) του
άρθρου 5, 150 ημερομίσθια, β) για τα πρόσωπα που ανήκουν στην παρ. 1 (Ι)(β) του άρθρου
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5, 50 ημερομίσθια, γ) για τα πρόσωπα που ανήκουν στην παρ. 1 (Ι) (γ) του άρθρου 5, 30
ημερομίσθια και δ) για τα πρόσωπα που ανήκουν στην παρ. 3 του άρθρου 5, 10
ημερομίσθια.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της
Περιφέρειας αίτηση, που συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(α) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει των παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του
ν. 3982/2011.
(β) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις προβλέψεις
του άρθρου 6 ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής
κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.
(γ) Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο ή λοιπές υγειονομικές υπηρεσίες του
δημοσίου για την αρτιμέλεια, την όραση και την ακοή του ενδιαφερομένου.
Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον δεν έχει επιλέξει την εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 3982/2011,
αποκτά την άδεια μετά από επιτυχή εξέταση στο πρακτικό μέρος, σύμφωνα με την παρ. 6
του άρθρου 5.»
4.α. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 114/2012 (Α΄199), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η άδεια των προσώπων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 και στο πρώτο εδάφιο
της παρ. 2, δεν χρειάζεται θεώρηση. Οι λοιποί επαγγελματίες για να αποδείξουν ότι ασκούν
για το ελάχιστο απαιτούμενο όριο την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα δύνανται,
κατ’ επιλογή τους, είτε να ενημερώσουν το προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011
Ενιαίο Μητρώο Προσώπων είτε να προβούν στις οριζόμενες στις παρ. 3, 4 και 5 του
παρόντος άρθρου ενέργειες. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια
υπηρεσία για τον τρόπο που επιλέγει. Ειδικότερα, η απλή ενημέρωση, με ευθύνη του
ενδιαφερομένου, του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου
Προσώπων δεν συνεπάγεται χρηματική επιβάρυνση του ενδιαφερομένου και συνίσταται
στα εξής: (α) στην παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών,
εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που
τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40%
του Μ.Ε.Α.Δ.Ε. ή (γ) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης και στοιχείων
υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η
διαδικασία και οι λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή της υπεύθυνης
δήλωσης καλής εκτέλεσης καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του
ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Η υπηρεσία
ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία και εάν ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του, τον ενημερώνει σχετικά. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν εκπληρώσει τις ως
άνω υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται οι παρ. 4 και 5. Η υπηρεσία ελέγχει επίσης
αυτεπάγγελτα με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο
Παράρτημα Ζ, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται, καθώς και ύστερα από
καταγγελία. Ο πάροχος οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία τα αντίγραφα των δηλώσεων
καλής εκτέλεσης που καταχωρήθηκαν ή/και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για
την τεκμηρίωση της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε. Στην περίπτωση
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καταχώρησης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή μη προσκόμισης των στοιχείων αυτών στην
αρμόδια υπηρεσία, επιβάλλονται στον πάροχο κυρώσεις σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση του άρθρου 12 του ν. 3982/2011.»
β. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ. 114/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν επιλέξει την ενημέρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 9
του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2, υποβάλλει
αίτηση για τη θεώρηση της άδειας και καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει
των παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011. Ο ενδιαφερόμενος μαζί με την αίτηση
του οφείλει: (α) να παράσχει στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών
εντός της οκταετίας ή (β) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που
τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών εντός της οκταετίας τουλάχιστον ίσο με το 40%
του Μ.Ε.Α.Δ.Ε. ή (γ) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης και στοιχεία
υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η
τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6,
δηλαδή με την υποβολή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας για τον μισθωτό ή της υπεύθυνης
δήλωσης για τον ελεύθερο επαγγελματία, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν
τον εποπτεύοντα.»
5. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 7 του π.δ. 115/2012 (Α΄200), αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Η ενημέρωση, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν.
3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων γίνεται χωρίς χρηματική επιβάρυνση και
συνίσταται: (α) στην παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών,
εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που
τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40%
του ΜΕΑΔΕ ή (γ) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης και στοιχείων
υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η
διαδικασία και οι λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή της υπεύθυνης
δήλωσης καλής εκτέλεσης καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του
ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Η υπηρεσία
ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία και εάν ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του, τον ενημερώνει σχετικά. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει εκπληρώσει τις
ως άνω υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται οι παρ. 5 και 6. Η υπηρεσία ελέγχει επίσης
αυτεπάγγελτα, με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται
στο Παράρτημα Ε, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται, καθώς και ύστερα από
καταγγελία. Ο πάροχος οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία τα αντίγραφα των δηλώσεων
καλής εκτέλεσης που καταχωρήθηκαν ή/και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για
την τεκμηρίωση της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε. Σε περίπτωση καταχώρησης
ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή μη προσκόμισης των στοιχείων αυτών στην αρμόδια
υπηρεσία, επιβάλλονται στον πάροχο κυρώσεις σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του
άρθρου 12 του ν. 3982/2011.
4. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν επιλέξει την ενημέρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του
3982/2011 του Ενιαίου Μητρώου Προσώπων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3, υποβάλλει
αίτηση για τη θεώρηση της άδειας και καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει
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των παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011. Ο ενδιαφερόμενος μαζί με την αίτηση
του οφείλει: (α) να παράσχει στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών,
εντός της οκταετίας ή (β) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης που
τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40%
του ΜΕΑΔΕ ή (γ) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας,
που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως τις προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η τεκμηρίωση της
υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6, δηλαδή με την
υποβολή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας για τον μισθωτό ή της υπεύθυνης δήλωσης για τον
ελεύθερο επαγγελματία, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα.»
6. Η περ. I της παρ. 1 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 115/2012
(Α΄200) αντικαθίστανται και οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 διαμορφώνονται ως εξής:
«1. Οι κάτοχοι:
(Ι) πτυχίου Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) τομέα μηχανολογίας ειδικότητας
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, πτυχίου Επαγγελματικών Σχολών
(ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας Εργαλειομηχανών, Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Τεχνιτών
Εργαλειοσυστημάτων, Τεχνιτών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, πτυχίου των Ναυτικών
Λυκείων ειδικότητας Μηχανικών, και διπλώματος ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού
Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου C.N.C ή
(ΙΙ) πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες
αναφέρονται στο Παράρτημα Β, καθώς και άλλων σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων
ή φορέων απονομής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιμες των σχολών της περίπτωσης (Ι)
ή των σχολών του Παραρτήματος Β΄, αντίστοιχης ειδικότητας, ή
(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος και αντίστοιχης
ειδικότητας με τίτλους των περ. (Ι) ή (ΙΙ), μετά την κτήση του τίτλου σπουδών τους
αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη μηχανικού
εγκαταστάσεων με σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος Α΄, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών
δραστηριοτήτων του τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων για όλες τις ειδικότητες, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011.
Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής
δικαιολογητικά:
(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις,
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011,
(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας.
2. Οι ανωτέρω τεχνίτες μηχανικοί εγκαταστάσεων, αν είναι κάτοχοι:
α) διπλώματος ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου C.N.C, μετά
από ένα (1) έτος προϋπηρεσία,
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β) πτυχίου Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) τομέα μηχανολογίας ειδικότητας
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, πτυχίου Επαγγελματικών Σχολών
(ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας Εργαλειομηχανών, Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Τεχνιτών
Εργαλειοσυστημάτων, Τεχνιτών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, και πτυχίου των Ναυτικών
Λυκείων ειδικότητας Μηχανικών, μετά από δύο (2) έτη προϋπηρεσία,
υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να
αποκτήσουν την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων για την ειδικότητα που
αντιστοιχεί στην εγκατάσταση στην οποία ασκήθηκε η προϋπηρεσία.
Ως αφετηρία για τον υπολογισμό της διετίας λαμβάνεται η ημερομηνία υποβολής της
αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας. Η αίτηση για την απόκτηση της άδειας
συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες,
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011,
(γ) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6
του παρόντος, ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής
κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.
Ο τεχνίτης μηχανικός εγκαταστάσεων αποκτά την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού
εγκαταστάσεων για τη συγκεκριμένη ειδικότητα μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα
οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.»
7. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 8 του π.δ. 1/2013 (Α΄3), αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Η ενημέρωση, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν.
3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων γίνεται χωρίς χρηματική επιβάρυνση και
συνίσταται: (α) στην παροχή στοιχείων που θα τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο
ετών, εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων Καλής Εκτέλεσης, που
θα τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το
40% του Μ.Ε.Α.Δ.Ε., όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή (γ) στην
υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων Καλής Εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας, που θα
τεκμηριώνουν αντιστοίχως τις προϋποθέσεις των περ. (α) και (β). Η διαδικασία και οι
λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή της υπεύθυνης δήλωσης καλής
εκτέλεσης καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της
παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού Μητρώου,
τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Η Υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω
υποβαλλόμενα στοιχεία και εάν ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του,
τον ενημερώνει σχετικά. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει εκπληρώσει τις ως άνω
υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται οι παρ. 4 και 5. Η υπηρεσία ελέγχει επίσης αυτεπάγγελτα
ή ύστερα από καταγγελία, με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή
περιγράφεται στο άρθρο 13, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται. Ο πάροχος
οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία τα αντίγραφα των δηλώσεων καλής εκτέλεσης που
καταχωρίστηκαν ή/και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για την τεκμηρίωση της
ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε. Στην περίπτωση καταχώρισης ψευδών ή
ανακριβών στοιχείων ή μη προσκόμισης στην αρμόδια υπηρεσία αυτών επιβάλλονται στον
πάροχο κυρώσεις σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του άρθρου 12 του ν. 3982/2011.
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4. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν επιλέξει την ενημέρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του
ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3, υποβάλλει
αίτηση για τη θεώρηση της άδειας και καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει
των παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011. Ο ενδιαφερόμενος μαζί με την αίτηση
του οφείλει: (α) να παράσχει στοιχεία που θα τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο
ετών, εντός της οκταετίας ή (β) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που θα
τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40%
του Μ.Ε.Α.Δ.Ε., όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή (γ) να υποβάλει
Υπεύθυνες Δηλώσεις Καλής Εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας, που θα τεκμηριώνουν
αντιστοίχως τις προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου
εργασιών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6, δηλαδή με την υποβολή της βεβαίωσης
προϋπηρεσίας για τον μισθωτό ή της υπεύθυνης δήλωσης για τον ελεύθερο επαγγελματία,
χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα.»
8. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 του π.δ. 108/2013 (Α΄141), αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Οι επαγγελματίες πλην των εργαζομένων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 και του άρθρου
17, καθώς και των παρ. 1 και 3 Β του άρθρου 5, 1 του άρθρου 7, 1 και 2Β του άρθρου 9, 1Α,
Β και Δ του άρθρου 10 και 1.2.1 του άρθρου 17 για να αποδείξουν ότι ασκούν για το ελάχιστο
απαιτούμενο όριο την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα υποχρεούνται κάθε οκτώ
(8) χρόνια, κατ’ επιλογή τους, είτε να ενημερώνουν το προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του ν.
3982/2011 Ενιαίο Μητρώο Προσώπων είτε να προβαίνουν στις οριζόμενες στην παρ. 3
ενέργειες. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία για τον τρόπο
που επιλέγει. Ειδικότερα, η απλή ενημέρωση, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, του
προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων συνίσταται
στα εξής: (α) στην παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών,
εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που
τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40%
του μέσου ετήσιου διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή, ή (γ) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης και
στοιχείων υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περ. α) και β).
Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή της
υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που
εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη
συγκρότηση του ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη
μορφή.
3. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν επιλέξει την ενημέρωση μέσω του Ενιαίου Μητρώου
Προσώπων σύμφωνα με την παρ. 2, υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία: (α)
στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών, εντός της οκταετίας ή (β)
υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών,
εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου
εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ή (γ)
υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν,
αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου
εργασιών για τον μισθωτό και τον ελεύθερο επαγγελματία γίνονται σύμφωνα με το άρθρο
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11, δηλαδή με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης με συνημμένο πίνακα προϋπηρεσίας,
χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα.»
9. Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του π.δ. 113/2012 (Α΄198) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι κάτωθι αναφερόμενοι:
(Ι) (α) Οι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους,
(β) οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) ή Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) ή
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα Α,
(γ) οι απόφοιτοι Τεχνικοί Μηχανημάτων Έργων των ΙΕΚ
ή
(ΙΙ) οι κάτοχοι πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα,
οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα Β’, καθώς και άλλων σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών
φορέων ή φορέων απονομής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιμες των σχολών της περ. (Ι)
ή των σχολών του Παραρτήματος Β’, αντίστοιχης ειδικότητας, ή
(ΙΙΙ) οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος και
αντίστοιχης ειδικότητας με τίτλους των περ. (Ι) και (ΙΙ), μετά από την κτήση του τίτλου
σπουδών τους αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του βοηθού χειριστή
μηχανημάτων έργου με σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος Ε΄, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών
δραστηριοτήτων του βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011.
Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής
δικαιολογητικά:
(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει των παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του ν.
3982/2011.
(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
(δ) Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο ή λοιπές υγειονομικές υπηρεσίες του
δημοσίου για την αρτιμέλεια, την όραση και την ακοή του ενδιαφερόμενου και
(ε) Άδεια οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β. Η άδεια οδήγησης δεν απαιτείται για τους
υποψήφιους βοηθούς χειριστές μηχανημάτων έργου που ανήκουν στην ειδικότητα 8.
Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας, η οποία ισχύει για όλες τις
ειδικότητες, με την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί και η ως άνω άδεια οδήγησης, άλλως
αυτή ισχύει μόνο για την ειδικότητα 8.
2. Α. Μετά την έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας, οι βοηθοί χειριστές μηχανημάτων έργου (α)
εάν είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους, αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία στην αιτούμενη ειδικότητα: (αα) για την Β
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ομάδα 300 ημερομίσθια ή (αβ) για την Α ομάδα 450 ημερομίσθια, εκ των οποίων τα 150
στην Α Ομάδα, (β) εάν είναι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑ.Σ. ή Ι.Ε.Κ., κατά τα οριζόμενα στο
Παράρτημα Α, αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία στην αιτούμενη ειδικότητα: (βα) για την Β
ομάδα 100 ημερομίσθια ή (ββ) για την Α ομάδα 150 ημερομίσθια, εκ των οποίων τα 50 στην
Α Ομάδα, (γ) εάν είναι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. Τεχνικοί Μηχανημάτων Έργων, αφού
αποκτήσουν προϋπηρεσία στην αιτούμενη ειδικότητα: (γα) για την Β ομάδα 70 ημερομίσθια
ή (γβ) για την Α ομάδα 100 ημερομίσθια, εκ των οποίων τα 30 στην Α Ομάδα (δ) εάν είναι
κάτοχοι ισότιμων τίτλων και αντίστοιχων ειδικοτήτων των περ. (α), (β) και (γ) σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην παρ. 1, εφόσον έχουν, κατά περίπτωση, την αναφερόμενη στο
Παράρτημα Β προϋπηρεσία, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας
Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου 2ης
ή 3ης βαθμίδας (δηλαδή, αντιστοίχως, για μηχανήματα Β ή Α ομάδας).
Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει των παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του ν.
3982/2011.
(γ) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του
παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής
κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.
(δ) Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο ή λοιπές υγειονομικές υπηρεσίες του
δημοσίου για την αρτιμέλεια, την όραση και την ακοή του ενδιαφερόμενου.
Ο βοηθός χειριστής μηχανημάτων έργου αποκτά την άδεια του χειριστή μηχανημάτων
έργου 2ης ή 3ης βαθμίδας (αντιστοίχως, για μηχανήματα Β ή Α ομάδας) μετά από επιτυχή
εξέταση στο θεωρητικό και το πρακτικό μέρος, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν.
3982/2011.
Β. Την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου Β ή Α Ομάδας δύνανται επίσης να
αποκτήσουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, όσοι κατά την έκδοση του παρόντος
διατάγματος, ασκούν τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 δραστηριότητες, χωρίς να διαθέτουν
την προβλεπόμενη από το π.δ. 31/1990, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άδεια, εφόσον
διαθέτουν τους προβλεπόμενους στην παρ. 1 τίτλους σπουδών, καθώς και την οριζόμενη
στην παρ. 2.Α προϋπηρεσία. Εάν τα ως άνω πρόσωπα δεν διαθέτουν τους προβλεπόμενους
στην παρ. 1 τίτλους σπουδών, δεν μπορούν να αποκτήσουν άδεια για τα μηχανήματα της
ομάδας Α, για να αποκτήσουν δε άδεια για μηχανήματα της ομάδας Β, απαιτείται να έχουν
την προϋπηρεσία που προβλέπεται στην παρ. 2.Α για τους αποφοίτους υποχρεωτικής
εκπαίδευσης. Τα παράβολα που απαιτούνται καθορίζονται με την κ.υ.α. που εκδίδεται
δυνάμει των παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011.
3. (α) Οι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι μηχανικοί του Πανεπιστημιακού Τομέα που
αναφέρονται στο Παράρτημα Γ, με την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
[TEE], (β) οι πτυχιούχοι των Τμημάτων του Τεχνολογικού Τομέα που αναφέρονται στο
Παράρτημα Γ, με την κτήση του πτυχίου τους, καθώς και (γ) οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας με τους αναφερόμενους στο Παράρτημα Γ,
υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να
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αποκτήσουν την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου συγκεκριμένης ειδικότητας και
ομάδας, αφού προηγουμένως αποκτήσουν προϋπηρεσία είκοσι ημερών στην αιτούμενη
ειδικότητα και ομάδα.
Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες,
(β) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
(γ) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει των παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του ν.
3982/2011,
(δ) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 ή
πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011,
(ε) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών,
(στ) Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο ή λοιπές υγειονομικές υπηρεσίες του
δημοσίου για την αρτιμέλεια, την όραση και την ακοή του ενδιαφερόμενου, και
(ζ) Άδεια οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται για τους
υποψήφιους χειριστές μηχανημάτων έργου που ανήκουν στην ειδικότητα 8.
Οι ανωτέρω πτυχιούχοι αποκτούν άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου συγκεκριμένης
ειδικότητας και ομάδας, ανάλογα με την ειδικότητα και την ομάδα στις οποίες απέκτησαν
την προϋπηρεσία τους, μετά από επιτυχή εξέταση στο πρακτικό μέρος, κατά τα οριζόμενα
στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.»

Άρθρο 35
Σύσταση Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων και λοιπές ρυθμίσεις για τους ανελκυστήρες
1. Στον ν. 3982/2011 (Α΄ 143) προστίθεται άρθρο 11Α ως εξής:

«Άρθρο 11Α
Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων
1. Συστήνεται Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας, στο οποίο καταχωρίζονται όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες,
ανεξαρτήτως του έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους με αίτηση του ιδιοκτήτη ή του
διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης του εν λόγω Μητρώου, ο
τρόπος εισαγωγής δεδομένων με πρόβλεψη υποχρεώσεων για όλους τους εμπλεκόμενους
με τη λειτουργία των ανελκυστήρων φορείς, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του, ο τρόπος
της δημοσιοποίησής του, ο τρόπος εισαγωγής των κατά περίπτωση προβλεπόμενων
δικαιολογητικών, η μεταφορά των στοιχείων από το μητρώο του άρθρου 3 της υπ’ αρ. οικ.
Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
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Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Β’ 2604),
ο χρόνος παύσης λειτουργίας του τελευταίου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
3. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων, εφαρμόζεται η παρ.
1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης, τα
μητρώα της οποίας καταργούνται από τον χρόνο που θα οριστεί στην κοινή απόφαση της
παρ. 2».
2. Ο υπεύθυνος συντηρητής του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής
υπουργικής απόφασης δεν ευθύνεται για τη μη τήρηση, εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή του
διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, των άρθρων 3, 8 και 10 της ως άνω απόφασης.
Άρθρο 36
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για τη Βιομηχανία
1. Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών
και Επενδυτικών Ταμείων της περιόδου προγραμματισμού 2021-2027 στο σκέλος που
αφορά δράσεις παραγωγικής ανασυγκρότησης, στήριξης της βιομηχανικής έρευνας και
μετάβασης, ενίσχυσης της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας της βιομηχανίας και των
ΜΜΕ και διευκόλυνσης της σύζευξης του συστήματος έρευνας και καινοτομίας με το
παραγωγικό σύστημα της χώρας συντονίζεται ως προς την κατάρτιση και εξειδίκευση από
τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και τα συναρμόδια Υπουργεία. Η υλοποίηση και η εποπτεία
εφαρμογής της τελούν υπό την αποκλειστική διαχείριση της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
2. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας λαμβάνει μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει τη
συνεκτικότητα του σκέλους της RIS3 που αφορά στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της
καινοτόμου επιχειρηματικότητας της βιομηχανίας και των ΜΜΕ:
α) με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις που θα συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2021-2027
στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 1 «Μία εξυπνότερη Ευρώπη, καινοτόμος και έξυπνος
οικονομικός μετασχηματισμός»,
β) με την Εθνική Βιομηχανική Στρατηγική και
γ) με τις πρωτοβουλίες προώθησης της ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας των
επιχειρήσεων από την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων την
λήψη των μέτρων εκπλήρωσης των κριτηρίων του αναγκαίου πρόσφορου όρου για τη
διακυβέρνηση των Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης στο ΕΣΠΑ 2021-2027 που αφορούν
στη Βιομηχανία, με βάση το πλαίσιο του Κανονισμού περί Κοινών Διατάξεων των
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 2021-2027.
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Άρθρο 37
Σύστημα τεχνικής υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Άσκησης Αδειοδοτήσεων και Ελέγχων
Το άρθρο 224 του ν. 4635/2019 (Α΄167) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 224
Σύστημα τεχνικής υποστήριξης του ΟΠΔ-ΑΔΕ
1. Αναπτύσσεται Σύστημα Τεχνικής Υποστήριξης της λειτουργίας του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Αδειοδοτήσεων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου
14 του ν. 4442/2016 (Α΄230), μέσω του οποίου (ΟΠΣ-ΑΔΕ) υποστηρίζονται όλες οι
διαδικασίες γνωστοποίησης και έγκρισης όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς
και ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου των δραστηριοτήτων και
των προϊόντων. Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται είτε κατά τη μερική είτε στην πλήρη
λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4442/2016.
2. Αρμόδιος για το σύνολο των αναγκαίων ζητημάτων για την εφαρμογή του παρόντος
ορίζεται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το Σύστημα Τεχνικής Υποστήριξης για τη
λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του ΟΠΣ-ΑΔΕ δύναται να ανατίθεται με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με σχετική
εμπειρία. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για
την ανάπτυξη του Συστήματος, καθώς και η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του.»
Άρθρο 38
Καταργούμενες διατάξεις
1. Η παρ. 3 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (Β΄2604) κοινής
υπουργικής απόφασης καταργείται.
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 22Κ του ν. 1733/1987 (Α΄171), όπως προστέθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4605/2019 (Α΄52) καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 39
Ρυθμίσεις περί εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον α.ν. 89/1967
– Τροποποίηση του α.ν. 89/1967 σχετικά με τις παρεχόμενες ενισχύσεις
1. Στον α.ν. 89/1967 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Η παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών του άρθρου 1 από τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους,
τα οποία εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, προσδιορίζονται με
την προσθήκη ενός ποσοστού κέρδους στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και
αποσβέσεών τους, πλην του φόρου εισοδήματος (μέθοδος cost-plus). Το εφαρμοζόμενο σε
κάθε εταιρεία ποσοστό κέρδους προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων της
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κανονιστικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 3 και διαπιστώνεται με την απόφαση της παρ.
2 του άρθρου 1, μετά από έλεγχο Επιτροπής, η οποία συστήνεται στο Υπουργείο αυτό και
συγκροτείται με απόφαση του ίδιου Υπουργού. Η Επιτροπή αποτελείται από έναν Σύμβουλο
ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, ως Πρόεδρο και από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κεφαλαίων
Εξωτερικού της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας
Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του ιδίου
Υπουργείου, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής
Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και
έναν ορκωτό ελεγκτή, ως μέλη. Το ως άνω ποσοστό κέρδους επανεξετάζεται ανά πενταετία
ή νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συνθήκες της αγοράς. Οι αποζημιώσεις
του Προέδρου, των μελών, των Γραμματέων και των Εισηγητών της Επιτροπής της παρούσας,
ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και προέρχονται από τις
πιστώσεις που προβλέπονται στην παρ. 18 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004. Με ίδιες
αποφάσεις μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά αυτά.»
β. Η παρ. 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι ενισχύσεις χορηγούνται για επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιούνται και
εξοφλούνται εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος
για χορήγηση της ενίσχυσης και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) πλήρων διαχειριστικών
περιόδων. Το αίτημα θεωρείται υποβληθέν, εφόσον περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία
της επιχείρησης, την περιγραφή του έργου, τον τόπο εκτέλεσης, το χρονοδιάγραμμα, τις
προτεινόμενες επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες και το ποσό της αιτούμενης ενίσχυσης. Οι
ενισχύσεις καταβάλλονται στην εταιρεία σε ετήσια βάση μετά από το πέρας κάθε
διαχειριστικής περιόδου, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, ύστερα από διενέργεια διοικητικού ή και επιτόπιου ελέγχου.
Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται από τη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει ετήσιας αναφοράς που υποβάλλει η εταιρεία
με τα στοιχεία της δραστηριότητας αυτής, η οποία συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού
λογιστή για τις επιλέξιμες προς ενίσχυση δαπάνες και τα δικαιολογητικά όπως καθορίζονται
κατά περίπτωση στις αποφάσεις της παρ. 6.
Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται από όργανα ελέγχου που συστήνονται με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Κεφαλαίων
Εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται το αντικείμενο του ελέγχου, τα μέλη που δεν
μπορεί να είναι λιγότερα από δύο (2), το χρονικό διάστημα εντός του οποίου αυτά
υποχρεούνται να διενεργήσουν τον έλεγχο και να παραδώσουν την έκθεσή τους, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο θέμα.
Η εταιρεία υποχρεούται να παρακολουθεί τις ενισχυόμενες δαπάνες διακριτά στα λογιστικά
της βιβλία και να τηρεί τα στοιχεία των ενισχυόμενων δαπανών έως ότου ενημερωθεί από το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ότι απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή. Κατά το
χρονικό αυτό διάστημα δύναται να διενεργηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων ή άλλο αρμόδιο φορέα διοικητικός ή και επιτόπιος έλεγχος στην επιχείρηση σε
σχέση με τη χορηγηθείσα ενίσχυση».
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γ. Προστίθεται άρθρο 8Α ως εξής:

«Άρθρο 8Α
Οι ενισχύσεις των άρθρων 6 και 7 χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται, κατ’ έτος, το ποσό των
ενισχύσεων του προηγούμενου εδαφίου που δύναται να χορηγηθεί κατά το έτος αυτό,
συνολικά ή κατά άρθρο ή και κατά κατηγορία ενίσχυσης. Το ποσό αυτό συνιστά αυτοδίκαια
τον προϋπολογισμό του έργου που εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων με
δυνατότητα ένταξης στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.
Τα αιτήματα χορήγησης ενισχύσεων των άρθρων 6 και 7 υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους. Οι αποφάσεις χορήγησης ενισχύσεων, συνολικά ή κατά άρθρο ή και κατά
κατηγορία ενίσχυσης, κατ’ αντιστοιχία με την κατανομή του προς χορήγηση ποσού
ενισχύσεων στην απόφαση του παρόντος, εκδίδονται με σειρά προτεραιότητας, βάσει της
ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της
παρ. 4 του άρθρου 6 και μέχρι εξάντλησης του καθορισθέντος για το έτος ποσού. Αν κατά τον
χρόνο έκδοσης της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης δεν έχουν υποβληθεί τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το αίτημα, όπως ορίζονται στην απόφαση της
περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 6, αναβάλλεται η έκδοση αυτής, συνεχιζόμενης της έκδοσης
αποφάσεων για επόμενα αιτήματα, μέχρις ότου προσκομισθούν τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, οπότε και τίθεται πρώτη στη σειρά προτεραιότητας έναντι των αιτημάτων
για τα οποία δεν έχουν μέχρι τότε ολοκληρωθεί η υπογραφή της απόφασης και η αποστολή
της προς δημοσίευση.
Για να τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας κατά την έκδοση της απόφασης χορήγησης της
ενίσχυσης, πρέπει να έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην
απόφαση της περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 6. Σε αντίθετη περίπτωση, το αίτημα αυτό
παραμένει σε εκκρεμότητα και συνεχίζεται η έκδοση αποφάσεων για τα επόμενα αιτήματα.
Με τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών που προβλέπονται για το αίτημα που έχει
παραμείνει σε εκκρεμότητα η απόφαση εκδίδεται κατά προτεραιότητα με την προϋπόθεση
ότι δεν έχουν εξαντληθεί από τις προηγούμενες αποφάσεις τα καθορισθέντα κονδύλια».
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4635/2019 προστίθεται περ. η΄ και η παρ. 3
διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Η υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ρητά δεν καταλαμβάνει:
α. τα Σωματεία (άρθρα 78-107 ΑΚ),
β. τα Ιδρύματα (άρθρα 108-121 ΑΚ),
γ. τις Επιτροπές Εράνων (άρθρα 122-126 ΑΚ),
δ. τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, υπό την
επιφύλαξη της παρ. 2,
ε. τις αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρων,
συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών,
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στ. τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί στην
Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) και του α.ν.
378/1968 (Α΄ 82),
ζ. τη Ναυτική Εταιρεία που συστήνεται κατά τον ν. 959/1979 (Α΄ 192) και τη Ναυτιλιακή
Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής που συστήνεται κατά τον ν. 3182/2003 (Α΄ 220),
η. τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον α.ν.
89/1967 (Α΄ 132).»
Άρθρο 40
Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης των υπαχθέντων στους αναπτυξιακούς νόμους
3299/2004 και 3908/2011 επενδυτικών σχεδίων – Τροποποίηση του ν. 4399/2016
1. Στον ν. 4399/2016 (Α΄ 117) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Η περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου
Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος, να έχουν
το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης (άρθρο 2 στοιχείο 49 Γ.Α.Κ.) και συγκεκριμένα να πληρούν
μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. δημιουργία νέας μονάδας,
β. επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,
γ. διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν
παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον
κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου,
όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του
επενδυτικού σχεδίου,
δ. θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με
τον όρο για τις μεγάλες επιχειρήσεις ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις
κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούμενων οικονομικών ετών των στοιχείων ενεργητικού
που συνδέονται με τη δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Αν δεν
αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις, δεν συντρέχει η
προβλεπόμενη στο παρόν προϋπόθεση.»
β. Η παρ. 3 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:
α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της
προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος
χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου
των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται
στο 60% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της περ. γ΄ της παρ. 4 του
άρθρου 7 και στο 70% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της υποπερ.
γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 4. Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο 80% για επενδυτικά
σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα. Οι
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δαπάνες αυτές ενισχύονται και όταν πραγματοποιούνται επί κατασκευών που είχαν ήδη
υπαχθεί στις διατάξεις είτε του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) είτε του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) είτε του
ν. 4495/2017 (Α΄ 167) κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος υπαγωγής στα καθεστώτα
ενίσχυσης του παρόντος. Η έναρξη καταβολής των ενισχύσεων του άρθρου 20 δεν μπορεί
να πραγματοποιηθεί εφόσον στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης
περιλαμβάνονται κατασκευές που δεν έχει περαιωθεί η ως άνω διαδικασία ρύθμισής τους.
β. Η αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού,
όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης,
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
αα. η επιχειρηματική αυτή εγκατάσταση έχει κλείσει,
ββ. η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με τον
πωλητή, εκτός εάν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, η οποία αποκτάται είτε από ένα μέλος
της οικογένειας, είτε από έναν υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη,
γγ. η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς,
δδ. αν τα στοιχεία ενεργητικού έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω
αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων πριν από την αγορά τους, το κόστος
των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες του
υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου που συνδέονται με την απόκτηση επιχειρηματικής
εγκατάστασης.
γ. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού,
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που
κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
δ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση
χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του
μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
ε. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και
μηχανολογικών εγκαταστάσεων».
γ. Η περ. στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 8 αντικαθίστανται και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Δεν ενισχύονται οι εξής δαπάνες:
α. τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης,
β. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,
γ. η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού
εξοπλισμού,
δ. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών
εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του
οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί,
ε. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων,
στ. η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά

186

κυριότητα στον φορέα της επένδυσης, εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή
από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή έχει μισθωθεί από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, φυσικό
ή νομικό πρόσωπο, για τον σκοπό αυτόν για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.
Οι μισθώσεις αυτές μπορεί να καταρτίζονται και με ιδιωτικό έγγραφο εφόσον τα στοιχεία
τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη πλατφόρμα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxis) και το
συμφωνητικό της μίσθωσης μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται
στο Κτηματολόγιο αρμοδίως. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταγραφής, η
μίσθωση αποκτά την ισχύ που προβλέπεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα.»
δ. Η παρ. 3 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τακτικός έλεγχος ενεργείται μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου που
συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης,
προκειμένου να πιστοποιηθεί με την έκδοση σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων
της παρ. 7 του άρθρου 14:
α. ότι έχει υλοποιηθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης σε ποσοστό
τουλάχιστον 50% κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου, ώστε να
ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
20, ή
β. ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο και έχει αρχίσει η παραγωγική λειτουργία της
επένδυσης κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 19. Δαπάνες ή άλλες πράξεις που διενεργούνται μετά από την ημερομηνία υποβολής
του αιτήματος ελέγχου λαμβάνονται υπόψη για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου,
χωρίς να συνυπολογίζονται στην οριστικοποίηση του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης των δηλωθέντων με την αίτηση ελέγχου στοιχείων από το
όργανο ελέγχου, επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 23. Η πιστοποίηση από την
αρμόδια Υπηρεσία της πληρότητας του αιτήματος ελέγχου θεμελιώνει για τον φορέα της
επένδυσης απόλυτη προτεραιότητα στη χρονική κατάταξη αιτημάτων ελέγχου, ανά
καθεστώς ενίσχυσης, για την καταβολή της προβλεπόμενης ενίσχυσης του άρθρου 20.
Παρέκκλιση από τη σειρά προτεραιότητας μπορεί να υπάρξει για λόγους απρόβλεπτης ή
έκτακτης ανάγκης, που αφορούν σε συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, οι οποίοι θα είχαν ως
αποτέλεσμα την υπέρμετρη καθυστέρηση ή διακοπή της διαδικασίας καταβολής ενίσχυσης
για τους υπόλοιπους δικαιούχους. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ορίζονται οι λόγοι απρόβλεπτης και έκτακτης ανάγκης, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα
για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
Αν, στο πλαίσιο πιστοποίησης της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
της επένδυσης σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, της περ. α΄, έχουν
καταβληθεί και προκαταβολές έργου για το επενδυτικό σχέδιο, αναγνωρίζεται και
πιστοποιείται κόστος προκαταβολών μέχρι ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) κατά
κατηγορία δαπανών στην ημεδαπή και μέχρι ποσοστό 50% για τις αντίστοιχες δαπάνες που
πραγματοποιούνται για την προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού από την
αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ανωτέρω πιστοποιούμενων δαπανών
για προκαταβολές δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού εγκεκριμένου
κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Οι δαπάνες για τις προκαταβολές πρέπει να
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αποδεικνύονται από επίσημα και νόμιμα παραστατικά όπως προεμβάσματα, ανοίγματα
πιστώσεων, διάτρητες ή απλές αποδείξεις, και να συνοδεύονται από συμφωνητικό
παραγγελίας με λεπτομερή περιγραφή των παραγγελθέντων ειδών και έργων.».
ε. Η παρ. 11 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, συνοδευόμενη από τα
δικαιολογητικά που ορίζονται στην περ. α΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 3, δύναται να
πιστοποιηθεί η υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της
ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20, χωρίς διενέργεια ελέγχου, κατ’ επιλογή
του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω
του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης
του πενήντα τοις εκατό (50%) υπογεγραμμένες από ορκωτό λογιστή και, όπου απαιτείται
από το είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης, πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο
μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας φυσικό πρόσωπο. Η αρμόδια Υπηρεσία
ελέγχει την πληρότητα του αιτήματος ελέγχου και των ως άνω βεβαιώσεων και αναλόγως
εισηγείται την έκδοση ή μη της σχετικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται
καταβολή του παράβολου της παρ. 7. Η πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό
(50%) με την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με την
παρ. 4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις, οι απαιτούμενες ειδικότητες των επαγγελματιών που υπευθύνως
βεβαιώνουν για την υλοποίηση της επένδυσης σύμφωνα με τον ν. 4399/2016, οι συνέπειες
που επέρχονται σε περίπτωση μη πλήρωσης των προϋποθέσεων πιστοποίησης του πενήντα
τοις εκατό (50%), καθώς και κάθε αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή της παρούσας
παραγράφου. Με όμοια απόφαση ορίζονται τα καθεστώτα του παρόντος και τα είδη
ενισχύσεων που αυτή αφορά. Οι ρυθμίσεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 3, όσον
αφορά στην αναγνώριση και πιστοποίηση των προκαταβολών έργου που έχουν καταβληθεί
για το επενδυτικό σχέδιο, ισχύουν και για την πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον
κατά τις διατάξεις της παρούσας.»
στ. Η παρ. 12 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, συνοδευόμενη από τα
δικαιολογητικά που ορίζονται στην περ. β΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 3, δύναται να
πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης για
την καταβολή της ενίσχυσης από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 20, κατ’ επιλογή του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων έκθεση ελέγχου περί
ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, υπογεγραμμένη
από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο
Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 και που διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη
επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ανά
συμβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ ετησίως.
Με αυτήν συνυποβάλλονται η έκθεση ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4449/2017
υπογεγραμμένη από τον, ως άνω, ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή την ελεγκτική εταιρεία και
σχετική βεβαίωση υλοποίησης από πολιτικό μηχανικό, καθώς και, όπου απαιτείται από το
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είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης, από μηχανολόγο μηχανικό ή και λογιστή φοροτεχνικό Α΄ τάξης για τις οικονομικές καταστάσεις ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας
πρόσωπο. Η αρμόδια Υπηρεσία διαπιστώνει την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου και τη
συμφωνία των πιστοποιηθέντων με τις διατάξεις του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου και
των σχετικών βεβαιώσεων και, εφόσον βεβαιώνονται ανεπιφύλακτα η ολοκλήρωση και
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εισηγείται την έκδοση της σχετικής
απόφασης. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείψεις στην υπό έλεγχο επένδυση,
εφαρμόζονται αναλογικά οι περ. β΄ και δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 16, αντίστοιχα. Στην κατά
τα ως άνω διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης δεν απαιτείται καταβολή του παράβολου της παρ. 7.
Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργείται
από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από: α) δύο (2) υπαλλήλους της αρμόδιας
Υπηρεσίας που ορίζεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της παρ. 3 του άρθρου 14, β)
ένα (1) μέλος που ορίζεται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, γ) ένα
(1) μέλος που ορίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και δ) ένα (1) μέλος που
ορίζεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Το πόρισμα της πενταμελούς επιτροπής
κοινοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία.
Σε περίπτωση που κατά τον ως άνω δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστωθούν αποκλίσεις και
ανακριβείς δηλώσεις σε σχέση με όσα έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων, επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4399/2016
ή τις αντίστοιχες διατάξεις των λοιπών επενδυτικών νόμων, εφόσον πρόκειται για
επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί σε αυτούς.
Αν από τον δειγματοληπτικό έλεγχο της παρούσας διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις των
διατάξεων ως προς την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου του άρθρου 32 του ν. 4449/2017
του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ως προς την ολοκλήρωση της
επένδυσης και την έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας, η υπόθεση διαβιβάζεται στην
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) για περαιτέρω έλεγχο και την
τυχόν επιβολή κυρώσεων της παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 4449/2017.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων που
εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Λ.Τ.Ε., καθορίζεται το ελεγκτικό πλαίσιο (Διεθνή
Πρότυπα) βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4449/2017. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται τα
συγκεκριμένα αντικείμενα ελέγχου σχετικά με την ολοκλήρωση της επένδυσης και την
έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας σύμφωνα με τον ν. 4399/2016, καθώς και κάθε
αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για τη ρύθμιση των θεμάτων της παρούσας. Με όμοια
απόφαση ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι απαιτούμενες ειδικότητες των λοιπών
επαγγελματιών, καθώς και οι διαδικασίες για τη συγκρότηση και λειτουργία της
πενταμελούς επιτροπής, καθορισμού της αποζημίωσης των μελών της και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια.
Όπου στις διατάξεις του ν. 4399/2016 γίνεται αναφορά στην ολοκλήρωση και έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, αυτή δύναται να πιστοποιείται και σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρούσα.
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Η διενέργεια ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές ή
ελεγκτικές εταιρείες, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρούσας θεωρείται υποχρεωτικός
έλεγχος. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες που διενεργούν έλεγχο σε
επενδυτικά σχέδια, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζουν αναλογικά στον
φορέα του επενδυτικού σχεδίου τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής μη ελεγκτικών
υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου οντοτήτων δημοσίου
συμφέροντος, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό ΕΕ 537/2014 και στον ν. 4449/2017.
Πέραν των ανωτέρω, απαγορεύεται να διενεργούν έλεγχο σε επενδυτικά σχέδια, όπως
ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος, ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, οι
οποίοι/οποίες συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκπόνηση των εν λόγω
επενδυτικών σχεδίων. Οι ρυθμίσεις της παρούσας έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα
επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011, του ν. 3299/2004 και του ν. 2601/1998.»
ζ. Το άρθρο 76 αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 76
Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στους νόμους
3299/2004 (Α΄ 261) και 3908/2011 (Α΄ 8)
1.α. Χορηγείται νέα προθεσμία ολοκλήρωσης, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017, των επενδυτικών
σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και η ημερομηνία ολοκλήρωσής
τους έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.
Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το πενήντα τοις εκατό (50%) του
εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και η οποία λήγει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2016, παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017. Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί,
αποδεδειγμένα, το πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού
σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Για τη
διαπίστωση της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου
απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης συνοδευόμενης από συγκεντρωτική κατάσταση
παραστατικών δαπανών και πληρωμών για το έργο από τον φορέα της επένδυσης έως τις
31 Ιουλίου 2017. Τα οικεία παραστατικά μπορούν να εκδίδονται μέχρι και την 31η Ιουλίου
2017. Η δήλωση αυτή δεν υποκαθιστά την υποχρέωση υποβολής αιτήματος ελέγχου για την
πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης στην περίπτωση αιτήματος καταβολής
του 50% της επιχορήγησης ή επιστροφής κατατεθείσας στην αρμόδια Υπηρεσία εγγυητικής
επιστολής. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να
καθορίζονται πρόσθετα δικαιολογητικά, λοιπές διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία
ρύθμιση.
β. Οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, οι οποίοι επιλέγουν τη χρήση της περ. α΄
της παρ. 1 δεν δικαιούνται της παράτασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 5
του ν. 3299/2004. Η παράταση της 31ης Δεκεμβρίου 2021 καταλαμβάνει και τα επενδυτικά
σχέδια, στα οποία έχει χορηγηθεί παράταση ή τα οποία δικαιούνται παράτασης, σύμφωνα
με το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004, σε περίπτωση
προγενέστερης της ως άνω ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας ολοκλήρωσής τους.
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γ. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των οποίων οι Φορείς έχουν επιλέξει
το είδος της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του ν. 3299/2004 δεν δύναται να
παραταθεί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2016.
2. α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις
διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) παρατείνεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021.
β. Για τα επενδυτικά σχέδια της περ. α΄ της παρούσας έχουν εφαρμογή και οι ρυθμίσεις της
παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83).
3.α. Η προϋπόθεση υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους
του επενδυτικού σχεδίου για τη χορήγηση της παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης
των επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με τις περ. α΄ και β΄ των παρ. 1 και 2, αφορά και στις
περιπτώσεις του τελικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, για το οποίο ο
φορέας της επένδυσης δηλώνει υπεύθυνα ότι θα είναι μικρότερο από το εγκεκριμένο στην
απόφαση υπαγωγής ενισχυόμενο κόστος. Η πρόταση του τελικού ενισχυόμενου κόστους
υποβάλλεται από τον φορέα της επένδυσης με την προϋπόθεση μη ουσιωδών μεταβολών
του φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού του σχεδίου, όπως εγκρίθηκε στην απόφαση
υπαγωγής ή τροποποίησής της ή όπως τυχόν αυτό εγκριθεί βάσει αιτήματος τροποποίησης
που έχει υποβάλει ο φορέας μέχρι τις 29 Ιουνίου 2017.
β. Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2017 για τη διαπίστωση της
υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού
σχεδίου, που προβλέπεται στην περ. α΄ της παρ. 1, θεμελιώνει αυτοδίκαια την παράταση
της προθεσμίας ολοκλήρωσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, χωρίς να απαιτείται έκδοση
σχετικής εγκριτικής πράξης της Διοίκησης. Η πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις
εκατό (50%) της επένδυσης ή η υποβολή αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίησή της εντός
της προβλεπόμενης στην παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004 προθεσμίας, ήτοι έως τις
30.9.2017, θεμελιώνει αυτοδίκαια την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του
δεύτερου εδαφίου της περ. β΄ της παρ. 1, χωρίς να απαιτείται έκδοση σχετικής εγκριτικής
πράξης της Διοίκησης.
γ. Το προτεινόμενο με την υπεύθυνη δήλωση τελικό ενισχυόμενο επενδυτικό κόστος
αποτελεί τη βάση υπολογισμού για την καταβολή των δόσεων της παρ. 1 του άρθρου 77. Η
πιστοποίηση του κόστους αυτού πραγματοποιείται με την απόφαση ολοκλήρωσης και
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Σε περίπτωση υπέρβασης του
προτεινόμενου επενδυτικού κόστους δεν ενισχύεται το επιπλέον κόστος. Το φυσικό
αντικείμενο που αντιστοιχεί σε τυχόν υπερβάλλον μη ενισχυόμενο κόστος λαμβάνεται
υπόψη για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης. Αν το πιστοποιηθέν κόστος
υλοποίησης κατά την 31η Ιουλίου 2017 είναι μικρότερο του δηλωθέντος, το τελικό
ενισχυόμενο κόστος δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του πιστοποιηθέντος.
4. Για όσες περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και 3908/2011 έχει κριθεί
από τις αρμόδιες Γνωμοδοτικές Επιτροπές ότι δικαιούνται παράτασης των προθεσμιών
ολοκλήρωσης για λόγους ανωτέρας βίας, αλλά δεν έχει εκδοθεί έως τις 30.10.2019 η σχετική
εγκριτική απόφαση για τη χορήγηση της παράτασης, η διάρκεια της παράτασης αυτής που
εγκρίνεται με την οικεία απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου, υπολογίζεται
μετά τις 31.12.2021. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις των επενδυτικών σχεδίων του ν.
3299/2004 ο υπολογισμός της διάρκειας της παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας
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σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο ισχύει, ανεξαρτήτως αν έχει υλοποιηθεί το πενήντα
τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου έως τις 31 Μαρτίου
2017, όμως οι φορείς υλοποίησης των ανωτέρω επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 δεν
δύνανται να κάνουν χρήση της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του
άρθρου 5 του ν. 3299/2004. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου
εφαρμόζεται και για όσους φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011
αιτηθούν παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης για λόγους ανωτέρας βίας μετά τις
30.10.2019 και εφόσον τα αιτήματά τους γίνουν δεκτά από τα κατά περίπτωση αρμόδια
όργανα κατά τις κείμενες διατάξεις, σε κάθε δε περίπτωση εφαρμόζονται και οι διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 33/2011.»
η. Η παρ. 2 του άρθρου 81 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τα επενδυτικά σχέδια του ειδικού καθεστώτος της Επιχειρηματικότητας των Νέων
της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3908/2011, καθώς και για όσα καθεστώτα των
αναπτυξιακών νόμων δεν υποβάλλονται τουλάχιστον είκοσι (20) τουλάχιστον αιτήματα, δεν
είναι υποχρεωτική η διενέργεια πράξεων υλοποίησης και ολοκλήρωσης μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του Αναπτυξιακού νόμου (ΠΣΚΕ).»
θ. Η παρ. 13 του άρθρου 85 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. α. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και
3908/2011 δύνανται:
αα) να ολοκληρωθούν και να ενισχυθεί το σύνολο των δαπανών τους, εφόσον τηρούνται οι
όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου και οι προς ενίσχυση δαπάνες περιλαμβάνονται στο
εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης (αρχικό ή τροποποιημένο) και συγχρόνως
έχουν εκδοθεί για τις δαπάνες αυτές οι προβλεπόμενες νόμιμες (πολεοδομικές) άδειες,
ββ) να ολοκληρωθούν, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου και ενώ
στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης, αρχικό ή τροποποιημένο,
περιλαμβάνονται κατασκευές που έχουν υπαχθεί είτε στον ν. 1337/1983 (Α΄ 33), είτε στον
ν. 4178/2013 (Α΄ 174) είτε στον ν. 4495/2017 (Α’ 167), και για τις οποίες i) βεβαιώνεται η
οριστική υπαγωγή στο ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Ε.Ε. και ii) αποδεικνύεται η πλήρης
εξόφληση του ποσού του ενιαίου ειδικού προστίμου. Οι δαπάνες για τις κατασκευές αυτές
δεν περιλαμβάνονται στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει
για εκδοθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος αποφάσεις επί αιτημάτων
τροποποίησης φυσικού αντικειμένου, οι οποίες έχουν περιλάβει τις δαπάνες των ως άνω
περιγραφόμενων κατασκευών στο ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου.
Επενδυτικές δαπάνες που έχουν περιληφθεί σε αποφάσεις υπαγωγής στους ν. 3299/2004
και 3908/2011 και οι οποίες πραγματοποιούνται επί κατασκευών, που είχαν ήδη υπαχθεί
σε θεσμικές ρυθμίσεις τακτοποίησης κατά τον χρόνο υπαγωγής ενισχύονται, εφόσον
τηρούνται οι λοιποί όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου.
β. Το άρθρο 14Β του ν. 3908/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4146/2013,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14Β
Α. Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011,
ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011
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αντίστοιχα, και υπό τις εξής προϋποθέσεις οι οποίες ισχύουν σωρευτικά:
αα. Δεν επέρχεται αύξηση του ενισχυόμενου προϋπολογισμού, ούτε αύξηση του ύψους του
ποσού της ενίσχυσης. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται με περικοπή
του υπερβάλλοντος κόστους.
ββ. Η αύξηση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης δεν υπερβαίνει το 10 % του εγκεκριμένου
κόστους της κατηγορίας, σταθμισμένο στο σύνολο του ενισχυόμενου κόστους, σύμφωνα με
τον παρακάτω τύπο, και έως το διπλασιασμό του εγκεκριμένου κόστους της κατηγορίας:
σταθμισμένη αύξηση κόστους κατηγορίας = (A/Σ) Χ 100 όπου Α= το ποσό αύξησης δαπανών
της κατηγορίας και Σ= το σύνολο του εγκεκριμένου ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται με περικοπή του υπερβάλλοντος
κόστους ώστε να πληρούται η προϋπόθεση.
Το κόστος νέας κατηγορίας δαπάνης που δεν προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση, είναι
δυνατό να γίνει αποδεκτό μετά από αίτημα τροποποίησης που υποβάλει ο επενδυτικός
φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β). Σε διαφορετική περίπτωση, το επενδυτικό
σχέδιο ολοκληρώνεται χωρίς την ενίσχυση του κόστους της νέας κατηγορίας. Δεν
επιτρέπεται η μεταφορά δαπανών μεταξύ των κατηγοριών δαπανών: α) Αρχικής επένδυσης
για ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα, β) μελετών και αμοιβών συμβούλων και γ) έργων
και προγραμμάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην
εγκριτική απόφαση του επενδυτικού σχεδίου.
γγ. Δεν επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επιμέρους κατηγοριών δαπανών, όπως αυτά
προσδιορίζονται από τις διατάξεις των ν. 3908/2011 και 3299/2004 και του σχετικού
θεσμικού πλαισίου ενισχυόμενων δαπανών. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο
ολοκληρώνεται με περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους, ώστε να πληρούνται οι εκάστοτε
προϋποθέσεις.
δδ. Τηρούνται τα όρια απόκλισης δεικτών αξιολόγησης όπως ορίζονται στις διατάξεις του
άρθρου 7 της υπ` αρ. 17299/19.4.2011 (Β΄ 652) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός στοιχείων αξιολόγησης, δεικτών
βαθμολογίας και στάθμισης, και ελαχίστου ορίου βαθμολογίας των επενδυτικών σχεδίων
του νόμου 3908/2011» για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011, καθώς ο αριθμός των
νέων ή/και υφιστάμενων θέσεων εργασίας για τα επενδυτικά σχέδια και των ν. 3299 και
3908. Σε διαφορετική περίπτωση, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την επιβολή
κυρώσεων, που προσδιορίζονται με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.
3908/2011 και ειδικότερα τις παρ. 3 και 8 αυτού.
εε. Δεν επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου της
επένδυσης. Σε διαφορετική περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται μόνο μετά από
έγκριση αιτήματος τροποποίησης που υποβάλλει ο φορέας στην αρμόδια υπηρεσία,
σύμφωνα με την περ. Β΄.
στστ. Εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκληρωμένος
χαρακτήρας της επένδυσης.
Β. Ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού αντικειμένου εγκρίνονται από την αρμόδια
υπηρεσία μετά από αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης του φορέα, το οποίο εξετάζεται
από την Υπηρεσία και γίνεται αποδεκτό υπό τους προαναφερόμενους όρους και

193

προϋποθέσεις της παρ. 1. Για την εξέταση του αιτήματος τροποποίησης δεν απαιτείται
επανεξέταση της βαθμολόγησης του επενδυτικού σχεδίου.
Γ. Αιτήματα τροποποίησης δύνανται να υποβάλλονται και για την μεταβολή των παρακάτω
όρων της απόφασης υπαγωγής:
αα. Για την τροποποίηση του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, στο πλαίσιο των
διατάξεων του ν. 3299/2004 (ειδικότερα του άρθρου 5 παρ. 3) ή του ν. 3908/2011 (άρθρο 8
παρ. 6) και του π.δ. 35/2011.
ββ. Για την ενίσχυση δαπανών με συμβατική επένδυση αντί της εγκεκριμένης
χρηματοδοτικής μίσθωσης.
γγ. Για την αλλαγή του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευσης ή απόσχισης κλάδου στον
οποίο εντάσσεται η ενισχυθείσα επένδυση. Το αίτημα εγκρίνεται με τον όρο ολοκλήρωσης
της επένδυσης ή συνέχισης της παραγωγικής λειτουργίας της στο ίδιο αντικείμενο, καθώς
και υπό τον όρο ανάληψης από τομ νέο φορέα του συνόλου των υποχρεώσεων που
απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής.
δδ. Για την εκμίσθωση της επένδυσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1ζ του ν. 3908/2011
ή με το άρθρο 10 παρ. Ββ του ν. 3299/2004.
εε. Για τυχόν λοιπούς όρους της απόφασης υπαγωγής.
Δ. Τα ανωτέρω αιτήματα τροποποίησης, υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης
των επενδυτικών σχεδίων, εντύπως και ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων και εξετάζονται βάσει δικαιολογητικών, όρων και προϋποθέσεων,
που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Ε. Σε περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας, της εταιρικής σύνθεσης, της νομικής μορφής,
της έδρας ή άλλων στοιχείων επικοινωνίας της ενισχυόμενης επιχείρησης, εφαρμόζονται η
παρ. 4 του άρθρου 21 και η παρ. 5 του άρθρου 17. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της
παρ. 4 του άρθρου 21, επιβάλλεται κύρωση, που ορίζεται με την υπουργική απόφαση της
προηγούμενης περίπτωσης.
ΣΤ. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του παρόντος καταλαμβάνουν και τα επενδυτικά
σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011.».»
ι. Στο άρθρο 85 προστίθεται παρ. 19 ως εξής:
«19. Οι συνέπειες που προβλέπονται για παραβάσεις επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον
ν. 2601/1998 (Α΄81) επέρχονται εφόσον η παράβαση διαπιστωθεί εντός δέκα (10) ετών από
την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας, από τα αρμόδια για τον έλεγχο των κατά περίπτωση στοιχείων
όργανα.»
2. H παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4609/2019 (Α΄67) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και για τα επενδυτικά σχέδια των ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και
3908/2011 (Α΄ 8).»
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Άρθρο 41
Ένταξη αθλητικών εγκαταστάσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016
Υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (A΄ 117) οι κάτωθι κωδικοί αριθμοί
δραστηριότητας (ΚΑΔ) του ΚΑΔ 93:
α. 93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4x4, 5x5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης,
αντισφαίρισης κ.λπ., και
β. 93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).
Άρθρο 42
Τροποποίηση του άρθρου 14Β του ν. 3908/2011 – Τροποποίηση ενισχυόμενου κόστους
της κατηγορίας δαπάνης «Μηχανήματα – Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός»
Η παρ. Α του άρθρου 14Β του ν. 3908/2011 (Α 8) αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και
3908/2011, ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των ν. 3299 και 3908
αντίστοιχα, και υπό τις εξής προϋποθέσεις οι οποίες ισχύουν σωρευτικά:
αα. Δεν επέρχεται αύξηση του ενισχυόμενου προϋπολογισμού, ούτε αύξηση του ύψους του
ποσού της ενίσχυσης. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται με περικοπή
του υπερβάλλοντος κόστους.
ββ. Η αύξηση κόστους στην κατηγορία δαπάνης “Μηχανήματα – Λοιπός Μηχανολογικός
Εξοπλισμός” δεν υπερβαίνει το 25% του εγκεκριμένου κόστους της κατηγορίας, ενώ για
κάθε άλλη κατηγορία δαπάνης η αύξηση κόστους δεν υπερβαίνει το 10% του εγκεκριμένου
κόστους της κατηγορίας, σταθμισμένων και στις δύο περιπτώσεις στο σύνολο του
ενισχυόμενου κόστους, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο, και έως τον διπλασιασμό του
εγκεκριμένου κόστους της κατηγορίας:
σταθμισμένη αύξηση κόστους κατηγορίας = (A/Σ) Χ 100
όπου Α= το ποσό αύξησης δαπανών της κατηγορίας και Σ= το σύνολο του εγκεκριμένου
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο
ολοκληρώνεται με περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους ώστε να πληρούται η
προϋπόθεση.
Το κόστος νέας κατηγορίας δαπάνης που δεν προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση, είναι
δυνατό να γίνει αποδεκτό μετά από αίτημα τροποποίησης που υποβάλει ο επενδυτικός
φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β΄. Σε διαφορετική περίπτωση, το επενδυτικό
σχέδιο ολοκληρώνεται χωρίς την ενίσχυση του κόστους της νέας κατηγορίας. Δεν
επιτρέπεται η μεταφορά δαπανών μεταξύ των κατηγοριών δαπανών: α) Αρχικής επένδυσης
για ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα, β) μελετών και αμοιβών συμβούλων και γ) έργων
και προγραμμάτων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην
εγκριτική απόφαση του επενδυτικού σχεδίου.
γγ. Δεν επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επιμέρους κατηγοριών δαπανών, όπως αυτά
προσδιορίζονται από τις διατάξεις των ν. 3908/2011 και 3299/2004 και του σχετικού
θεσμικού πλαισίου ενισχυόμενων δαπανών. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο
ολοκληρώνεται με περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους ώστε να πληρούνται οι εκάστοτε
προϋποθέσεις.
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δδ. Τηρούνται τα όρια απόκλισης δεικτών αξιολόγησης όπως ορίζονται στις διατάξεις του
άρθρου 7 της υπ΄ αρ. 17299/19.4.2011 (Β΄ 652) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός στοιχείων αξιολόγησης, δεικτών
βαθμολογίας και στάθμισης, και ελαχίστου ορίου βαθμολογίας των επενδυτικών σχεδίων
του νόμου 3908/2011» για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011, καθώς ο αριθμός των
νέων ή/και υφιστάμενων θέσεων εργασίας για τα επενδυτικά σχέδια και των νόμων 3299
και 3908. Σε διαφορετική περίπτωση, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την επιβολή
κυρώσεων, που προσδιορίζονται με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 14 του ν. 3908/2011 και ειδικότερα των παρ. 3 και 8 αυτού.
εε. Δεν επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου της
επένδυσης. Σε διαφορετική περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται μόνο μετά από
έγκριση αιτήματος τροποποίησης που υποβάλει ο φορέας στην αρμόδια υπηρεσία,
σύμφωνα με την παρ. Β΄.
στστ. Η μείωση της ισχύος (για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές - ΑΠΕ) ή της δυναμικότητας (για λοιπά επενδυτικά σχέδια) δεν υπερβαίνει σε ποσοστό
το 25% με ταυτόχρονη τροποποίηση ή μη του φυσικού αντικειμένου και αιτιολογημένη κατά
περίπτωση αναπροσαρμογή ή όχι του ενισχυόμενου κόστους. Σε περίπτωση μείωσης άνω
του 25% και έως 50% και ταυτόχρονη τροποποίηση ή μη του φυσικού αντικειμένου, το
επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται μόνο μετά από έγκριση αιτήματος τροποποίησης που
υποβάλλει ο φορέας στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ. Β΄. Σε περίπτωση
μείωσης της ισχύος ή της δυναμικότητας άνω του 50%, το επενδυτικό σχέδιο δεν νοείται ως
ολοκληρωμένο και εκδίδεται απόφαση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής και ανάκτησης
της τυχόν χορηγηθείσας ενίσχυσης με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων και
προσαυξημένης κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την ημερομηνία καταβολής.
ζζ. Εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκληρωμένος
χαρακτήρας της επένδυσης.»

Άρθρο 43
Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) - Κίνητρα Στρατηγικών Επενδύσεων
– Στρατηγικές Επενδύσεις επί δημοσίων ακινήτων
1. Η περ. α΄ της παρ. 2 και η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4608/2019 αντικαθίστανται, η παρ.
4 καταργείται και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 12
Φορολογικά Κίνητρα
1. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν.
4399/2016 (Α΄ 117).
2. Οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές μπορεί με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. να
λάβουν διαζευκτικά:
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α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου
εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με
βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά
από την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ο οποίος
αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής
απαλλαγής συνιστά ισόποσο αποθεματικό. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της
δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής μέσα σε δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη και όχι σε
διάστημα μικρότερο των τριών (3) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του
δικαιώματος χρήσης του κινήτρου.
β. Επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο
σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των συντελεστών του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24
του ν. 4172/2013 κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός
συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του είκοσι τοις εκατό (20%), ο τελικός
προσαυξημένος συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%).
Επιπλέον, αποκλειστικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων
και του μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον χρόνο της
πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
3. Οι ενισχύσεις του παρόντος χορηγούνται κατόπιν της προβλεπόμενης στην περ. η΄ της παρ.
1 του άρθρου 16 αίτησης του φορέα της επένδυσης, ως μεμονωμένες ενισχύσεις, είτε βάσει
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 όπως ισχύει, είτε
κατόπιν εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της
ενίσχυσης, όπως προκύπτουν από τον ανωτέρω κανονισμό ή την απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 20».
2. Η παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ειδικότερα όσον αφορά στις άδειες ή εγκρίσεις εγκατάστασης ή λειτουργίας Στρατηγικών
Επενδύσεων, στις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές, οι οποίες προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις που ορίζουν την έκδοση των εν λόγω αδειών ή εγκρίσεων για κάθε δραστηριότητα,
περιλαμβάνεται και η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας
Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Εφόσον η δραστηριότητα της Στρατηγικής Επένδυσης υπάγεται
στο καθεστώς της γνωστοποίησης του άρθρου 5 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), στις αρμόδιες
αδειοδοτούσες αρχές περιλαμβάνεται και η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων.
Προκειμένου να εκδοθούν οι ανωτέρω άδειες ή εγκρίσεις, ο φορέας της επένδυσης
υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατ΄ επιλογήν του, είτε στην αρμόδια αρχή ή
αρχές που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες ορίζουν την έκδοση των εν
λόγω αδειών ή εγκρίσεων είτε στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων. Η σχετική
διοικητική πράξη ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός της ίδιας αδειοδοτούσας αρχής και δεν
είναι δυνατή η κατάθεση ίδιας αίτησης σε άλλη αδειοδοτούσα αρχή. Αναφορικά με τη
διοικητική διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση των ανωτέρω
αδειών ή εγκρίσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις που ορίζουν την έκδοση των εν λόγω αδειών
ή εγκρίσεων.»
3. Στο άρθρο 14 του ν. 4608/2019 προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
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«3. Οι ενισχύσεις του άρθρου χορηγούνται κατόπιν της προβλεπόμενης στην περ. η΄ της παρ.
1 του άρθρου 16 αίτησης του φορέα της επένδυσης, ως μεμονωμένες ενισχύσεις, είτε βάσει
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 όπως ισχύει, είτε
κατόπιν εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της
ενίσχυσης, όπως προκύπτουν από τον ανωτέρω κανονισμό ή την απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 20.»
4. Η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται και η παρ. 1
διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας επένδυσης υποβάλλει προς την «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» αίτηση για τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού
του σχεδίου ως Στρατηγικής Επένδυσης, την ένταξή του σε μία από τις κατηγορίες του
άρθρου 10 και τα κίνητρα που επιθυμεί να λάβει. Η αίτησή του συνοδεύεται από πλήρη
φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) της επένδυσης που περιλαμβάνει ιδίως, την
ταυτότητα του επενδυτή και των συνεργατών του, ενδεικτικό αναλυτικό χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης της επένδυσης και του χρονικού διαστήματος λειτουργίας της, αναφορά της
προηγούμενης εμπειρίας του επενδυτή σε σχέση με το είδος και τη φύση της επένδυσης που
προτείνεται, περιγραφή της συνολικής επένδυσης και των επιμέρους επενδύσεων με
ειδικότερη αναφορά στην πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 10 του παρόντος σχετικά με
τη δημιουργία νέων ετήσιων μονάδων εργασίας, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την
καινοτομία, την εξωστρέφεια, την υψηλή προστιθέμενη αξία, την περιβαλλοντική
προστασία, τον καθολικό σχεδιασμό, περιγραφή του τρόπου που προτείνεται για την
υλοποίηση του έργου, περιγραφή των επί μέρους δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που
θα παρασχεθούν.
β) Αγοραπωλητήρια συμβόλαια ή παραχωρητήρια κυριότητας ή συμβολαιογραφικά
έγγραφα σύστασης δικαιώματος επιφάνειας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 έως
23 του ν. 3986/2011 (Α΄152) ή μισθωτήρια συμβόλαια ή παραχωρητήρια χρήσης ακινήτων
ελάχιστης διάρκειας τριάντα (30) ετών για όσα επενδυτικά σχέδια αιτούνται να λάβουν τα
κίνητρα που προβλέπονται στο άρθρο 11 και δεκαπέντε (15) ετών για όλες τις άλλες
περιπτώσεις, ή συμβολαιογραφικά προσύμφωνα αγοράς ακινήτων με την αίρεση της μη
υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς του παρόντος Μέρους.
γ) Ανάλυση του προϋπολογισμού της συνολικής επένδυσης και των επί μέρους επενδύσεων,
καθώς και της δομής χρηματοδότησης τόσο κατά την περίοδο κατασκευής του επενδυτικού
έργου, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του, παροχή επιστολής υποστήριξης (comfort
letter) ή επιστολής απόδειξης επάρκειας κεφαλαίων (proof of funds), για την περίπτωση
επενδυτικών κεφαλαίων (funds) από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην
Ε.Ε. ή από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί επαρκώς από
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, παράθεση των βασικών δεικτών αποδοτικότητας, αναφορά
οποιασδήποτε μορφής συνδρομής που έχει ζητηθεί από το Δημόσιο, καθώς και ανάλυση
ενδεχομένων άμεσων ή έμμεσων αντισταθμιστικών ωφελειών υπέρ του Δημοσίου και της
τοπικής κοινωνίας.
δ) Περιβαλλοντικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά των ακινήτων που προβλέπονται στο
σχέδιο και τεκμηρίωση της χρήσης ή χρήσεων γης, του μεγέθους και της έντασης αυτών,
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καθώς και των όρων και περιορισμών δόμησης. Ανάλυση των άμεσων και έμμεσων
επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και
μακροπρόθεσμο ορίζοντα (investment impact assessment), τόσο σε συνολικό όσο και σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η ανάλυση κοινωνικών
και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στην ανάλυση αυτή λαμβάνεται ιδίως υπόψη η τοπική
παραγωγική δυνατότητα και ο βαθμός απασχόλησης, το μέγεθος και η παραγωγική
δυνατότητα των γειτονικών περιοχών, το φυσικό κάλλος της περιοχής, ο αρχαιολογικός και
πολιτιστικός της πλούτος, η ανθεκτικότητα και η δυνατότητα ομαλής προσαρμογής του
φυσικού, οικιστικού και οικονομικοκοινωνικού υποσυστήματος στις επιδράσεις της
επένδυσης και τέλος η ύπαρξη παρεμφερών οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.
ε) Ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα προς την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με:
αα) τον έλεγχο ή/και διασταύρωση των στοιχείων του φακέλου της επενδυτικής πρότασης,
προκειμένου αυτή να υπαχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις,
ββ) τη δημοσίευση στοιχείων της επένδυσης, εκτός από εκείνα που καλύπτονται από
επιχειρηματικό, βιομηχανικό ή άλλο απόρρητο, και της εξέλιξής της, των αιτήσεων που έχουν
υποβληθεί από τον φορέα της επένδυσης, καθώς και των σχετικών αποφάσεων και
γνωμοδοτήσεων της Διοίκησης στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις
του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
στ) Αποδεικτικό καταβολής του 25% του συνόλου της διαχειριστικής αμοιβής στην «Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». Το ύψος του συνόλου της
διαχειριστικής αμοιβής, που καταβάλλεται στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» για την κάλυψη του διοικητικού κόστους της διεκπεραίωσης του
επενδυτικού φακέλου των «Στρατηγικών Ιδιωτικών Επενδύσεων», υπολογίζεται στο 0,1% του
συνολικού κόστους της επένδυσης και δεν μπορεί να είναι κάτω των πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ ούτε να υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Το
υπολειπόμενο ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), καταβάλλεται στην «Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» πριν από τη συνεδρίαση της Δ.Ε.Σ.Ε.,
στην ημερήσια διάταξη της οποίας έχει εισαχθεί προς εξέταση η επενδυτική πρόταση. Σε
περίπτωση μη χαρακτηρισμού μιας επενδυτικής πρότασης ως στρατηγικής από τη Δ.Ε.Σ.Ε.
επιστρέφεται ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου της διαχειριστικής
αμοιβής.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα της επένδυσης, στην οποία
δηλώνεται ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα, στοιχεία, δηλώσεις και δεδομένα που
εμπεριέχονται στον υποβληθέντα φάκελο είναι ακριβή και αληθή.
η) Αναλυτική περιγραφή των αιτούμενων ενισχύσεων και των σχετικών δαπανών, καθώς και
τα απαραίτητα στοιχεία προς απόδειξη της πλήρωσης των κατά περίπτωση εφαρμοζόμενων
προϋποθέσεων συμβατότητας του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της
17ης Ιουνίου 2014 (L 187), μόνο στην περίπτωση που η αίτηση χαρακτηρισμού του
επενδυτικού σχεδίου ως Στρατηγικής Επένδυσης περιλαμβάνει και αίτηση χορήγησης
ενισχύσεων των άρθρων 12 και 14.»
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5. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 4608/2019 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι ιδιωτικές επενδύσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν επί εκτάσεων με μικτό καθεστώς
ιδιοκτησίας - δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις- ή επί ακίνητων του Δημοσίου ή των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.), ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή εταιρείας της οποίας το
μετοχικό κεφάλαιο ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., με
εξαίρεση τα ακίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.
3986/2011 (Α΄ 152) και του άρθρου 208 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), υπάγονται στις διατάξεις του
Μέρους Β΄ του παρόντος ύστερα από απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., η οποία λαμβάνεται, σύμφωνα
με τη διαδικασία του άρθρου 19, πριν τη διενέργεια της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας
της παρ. 3.
2. Η δημοπράτηση των ακινήτων της παρ. 1 ή η παραχώρηση αυτών, ανάλογα με τη φύση και
το καθεστώς του εκάστοτε ακινήτου, πραγματοποιείται μέσω διεθνών ανοικτών
διαγωνισμών σε μία φάση, χωρίς προεπιλογή και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης. Σε ειδικές περιπτώσεις,
αν συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης τεχνικής πολυπλοκότητας των προς υπαγωγή επενδυτικών
σχεδίων ή λόγοι ειδικού ενδιαφέροντος, που αιτιολογούνται ειδικά, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση μέσω διαδικασίας διεθνούς κλειστού διαγωνισμού ή
διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου.»
6. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Μετά την υποβολή του επενδυτικού φακέλου συντάσσεται εντός εξήντα (60)
ημερολογιακών ημερών Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του φορέα της επένδυσης και του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον το αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα της αδειοδοτικής διαδικασίας και υλοποίησης της επένδυσης, τις
αντισταθμιστικές παροχές και τις ειδικότερες υποχρεώσεις του φορέα της επένδυσης, το
χρηματοδοτικό σχήμα και την ικανότητα χρηματοδότησης της επένδυσης μέσω παροχής
επιστολής προθέσεων χρηματοδότησης ή υποστήριξης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που
λειτουργεί νόμιμα στην Ε.Ε. ή από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν
αξιολογηθεί επαρκώς από διεθνείς οίκους αξιολόγησης ή/ και από τον ίδιο τον επενδυτή ή/
και από τρίτο, καθώς και τις υποχρεώσεις της Διοίκησης αναφορικά με την πρόοδο της
αδειοδοτικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β΄. Το αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα αδειοδότησης περιλαμβάνει λεπτομερή καταγραφή του απαιτούμενου
χρόνου για την υποβολή των επιμέρους φακέλων για την έκδοση κάθε απαιτούμενης άδειας,
έγκρισης ή γνωμοδότησης, καθώς και του απαιτούμενου χρόνου για την έκδοση αντίστοιχα
κάθε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης.»
7. Το άρθρο 13 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90) εφαρμόζεται και για τις Στρατηγικές Επενδύσεις του
ν. 4608/2019.
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Άρθρο 44
Ρύθμιση θεμάτων επιστροφής των εγγυητικών επιστολών που υποβάλλονται από
ναυτιλιακές επιχειρήσεις υπαγόμενες στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄77),
μετά την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής
1. Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975
(Α΄ 77), μετά την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, υποβάλουν αίτημα στη Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την επιστροφή της
τραπεζικής εγγύησης της παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Για την επιστροφή της τραπεζικής
εγγύησης εξακριβώνεται, βάσει των στοιχείων του φακέλου της επιχείρησης που τηρείται
στην Υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται το αίτημα και των πιστοποιητικών της παρ. 3, ότι οι
λόγοι για τους οποίους είχε εκδοθεί έχουν εκλείψει και δεν συντρέχουν λόγοι κατάπτωσης
κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3.
2. Η τραπεζική εγγύηση δεν επιστρέφεται μετά από την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής
της επιχείρησης στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και καταπίπτει υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου, σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε παράβαση των όρων της
απόφασης υπαγωγής, για την οποία δεν έχει επιβληθεί η σχετική κύρωση και υπό την
προϋπόθεση ότι η διαπίστωση της παράβασης και η αποστολή του έγγραφου της Υπηρεσίας
προς την επιχείρηση για υποβολή έκθεσης απόψεων επ’ αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του
α.ν. 378/1967 (Α΄ 82), έχουν γίνει ή θα γίνουν το αργότερο εντός οκτώ (8) ετών από τη
δημοσίευση της απόφασης ανάκλησης.
3. Επιπρόσθετα, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει ολικά υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου
εφόσον η επιχείρηση ή το προσωπικό της δεν έχουν εκπληρώσει ή δεν εκπληρώσουν τις κάθε
είδους υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, εντός δύο (2)
μηνών από την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.
27/1975. Για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της, η επιχείρηση οφείλει
εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης ανάκλησης, να υποβάλει αιτήσεις
στις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι
και να λάβει σχετικά πιστοποιητικά.
4. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων για έκδοση των πιστοποιητικών, καθώς και η μη
προσκόμιση αυτών στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, το αργότερο εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της απόφασης ανάκλησης
της υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975, συνιστούν λόγο ολικής
κατάπτωσης της τραπεζικής εγγύησης. Η προθεσμία υποβολής των πιστοποιητικών
παρατείνεται αυτοδίκαια κατά ένα (1) έτος από την εκάστοτε λήξη αυτής, εφόσον η
επιχείρηση υποβάλλει στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων σχετικό αίτημα, συνοδευόμενο από βεβαιώσεις των αρμοδίων αρχών, από τις
οποίες προκύπτει η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης σε αυτές καθώς και το στάδιο
εξέτασής της.

Άρθρο 45
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
1. Η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 39 καταλαμβάνει τις ενισχύσεις που χορηγούνται μετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
2. α) Για τις επιχειρήσεις των οποίων η δημοσίευση της απόφασης ανάκλησης της υπαγωγής
στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 είναι προγενέστερη της έναρξης ισχύος του
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παρόντος δεν ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 44, και εξακολουθούν να
εφαρμόζονται σε σχέση με την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, οι διατάξεις των τριών
τελευταίων εδάφιων του άρθρου 22 του ν. 1262/1982. Οι επιχειρήσεις του προηγούμενου
εδαφίου οφείλουν να έχουν υποβάλει τα αιτήματα στις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές για
έκδοση των πιστοποιητικών περί εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο,
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά από τη δημοσίευση της απόφασης ανάκλησης της
υπαγωγής τους στις διατάξεις του ν. 27/1975, που δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα (1) έτος
και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Για την προσκόμιση των πιστοποιητικών στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού,
όσον αφορά την προθεσμία και τη διαδικασία παράτασης αυτής, ισχύουν τα οριζόμενα στην
παρ. 4 του άρθρου 44. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή έχει παρέλθει
πριν τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον υποβληθεί το προβλεπόμενο αίτημα, παρέχεται
αυτοδίκαια παράταση που λήγει με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την ημερομηνία
δημοσίευσης του παρόντος. Η μη υποβολή των αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για έκδοση
των πιστοποιητικών εντός του εύλογου χρόνου που τίθεται στην παρούσα περίπτωση καθώς
και η μη προσκόμιση αυτών στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός της ισχύουσας προθεσμίας, συνιστούν λόγο ολικής
κατάπτωσης της τραπεζικής εγγύησης.
β) Στις επιχειρήσεις των οποίων η απόφαση ανάκληση της υπαγωγής στις διατάξεις του
άρθρου 25 του ν. 27/1975 έχει δημοσιευθεί μέχρι και την 31.12.2013 και οι οποίες υπέβαλαν
αίτημα στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) για έκδοση πιστοποιητικού περί
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εντός της προθεσμίας της περ. α’, εάν η τραπεζική εγγύηση
κρατείται λόγω μη προσκόμισης του πιστοποιητικού αυτού, δύναται να επιστραφεί με την
προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι κατάπτωσής, με την προσκόμιση βεβαίωσης της
ίδιας Υπηρεσίας από την οποία διαπιστώνεται ότι αα) το αιτηθέν πιστοποιητικό δεν θα
εκδοθεί διότι έχει παρέλθει ο χρόνος που βάσει της κείμενης νομοθεσίας δύναται να
εκδοθούν οριστικές πράξεις προσδιορισμού του φόρου για διαχειριστικές περιόδους μέχρι
την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.
27/1975, και ββ) από τα τηρούμενα αρχεία δεν προκύπτουν σε βάρος της επιχείρησης
ανεξόφλητες οφειλές που να αφορούν την περίοδο ισχύος της απόφασης υπαγωγής στις
διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975.
3. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 του α.ν. 89/1967
καταργούνται.
4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 και η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4608/2019
καταργούνται.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των τριών τελευταίων
εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1262/1982 (Α΄ 70).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Άρθρο 46
Τροποποίηση του άρθρου 22 Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ)
σχετικά με την προσαύξηση σε 100% της έκπτωσης δαπανών
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
1. Το άρθρο 22Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 22Α
1. Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες
εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα
έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των δαπανών της παρούσας
καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων. Αν προκύψουν ζημίες μετά από την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού, αυτές
μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27.
2. Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης η επιχείρηση υποβάλλει στη
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησε.
Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών διενεργούνται μέσα σε χρονικό διάστημα
δέκα (10) μηνών. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει
σχετικά το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην κοινή
απόφαση της παρ. 1.
3. α) Εναλλακτικά, αντί της διαδικασίας της παρ. 2, η επιχείρηση, συγχρόνως με την υποβολή
της φορολογικής της δήλωσης, μπορεί να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
συνοδευόμενα από έκθεση ελέγχου για την πραγματοποίηση των δαπανών και το ύψος
αυτών, η οποία υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή/και ελεγκτική εταιρεία που
είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο με την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 14 και 37 του ν. 4449/2017, μετά από τη διενέργεια
σχετικού ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Χ.Π.Α.) και τη φορολογική νομοθεσία.
β) Στην περίπτωση αυτή η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προβαίνει σε έλεγχο
μόνο επί του φυσικού αντικειμένου, ήτοι ελέγχει εάν οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες
αφορούν σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των
δαπανών, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας, διενεργούνται από την αρμόδια
Υπηρεσία μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Μετά από την άπρακτη παρέλευση της εν
λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί.
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γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία
εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛ.Τ.Ε.),
καθορίζεται το ελεγκτικό πλαίσιο (Διεθνή Πρότυπα), βάσει του οποίου διενεργούνται οι
έλεγχοι από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή/και τις ελεγκτικές εταιρείες, σύμφωνα με τον
ν. 4449/2017, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικασία ελέγχου από την
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η διενέργεια του ελέγχου των δαπανών
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή/και ελεγκτικές
εταιρείες, όπως ορίζεται στο παρόν, θεωρείται υποχρεωτικός έλεγχος. Οι ορκωτοί ελεγκτές
λογιστές ή/και ελεγκτικές εταιρείες, που διενεργούν τον εν λόγω έλεγχο, εφαρμόζουν
αναλογικά τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών που ισχύουν
για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτές
ορίζονται στον Κανονισμό ΕΕ 537/2014 και τον ν. 4449/2017, όπως ισχύουν για τις οντότητες
μη δημοσίου συμφέροντος.
δ) Οι εκθέσεις ελέγχου της παρ. 3.α υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργείται
από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Ο δειγματοληπτικός αυτός έλεγχος διενεργείται σε ετήσια βάση και αφορά κατ’
ελάχιστον στο πέντε τοις εκατό (5%) των κατατεθειμένων εκθέσεων ελέγχου. Αν κατά τον ως
άνω δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώνονται παραβάσεις των διατάξεων, ως προς την
ακρίβεια και την πληρότητα της έκθεσης από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή/και την
ελεγκτική εταιρεία, η υπόθεση διαβιβάζεται στην Ε.Λ.Τ.Ε. για περαιτέρω έλεγχο και την
επιβολή κυρώσεων της παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 4449/2017.»

Άρθρο 47
Σύσταση Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων
1. Στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων συστήνεται Εθνικό Μητρώο Νεοφυών (startups) Επιχειρήσεων. Η εγγραφή στο
εν λόγω Μητρώο γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, μετά
από σχετική αίτηση της επιχείρησης και θετική εισήγηση από επιτροπή αξιολόγησης. Με
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμοδίου για την έρευνα και την
τεχνολογία Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου
Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), καθορίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα για
τα απαιτούμενα στοιχεία του Μητρώου και την τήρησή τους, η διαδικασία
εγγραφής/διαγραφής των επιχειρήσεων σε αυτό, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που θα
πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να εγγραφούν σε αυτό, η διαδικασία
αξιολόγησής τους, οι λεπτομέρειες για τη σύσταση και λειτουργία των επιτροπών
αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
2. Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 1, ως νεοφυής (startups) επιχείρηση
νοείται κάθε επιχείρηση που εγγράφεται στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών (startups)
Επιχειρήσεων. Ακολούθως, οποιεσδήποτε ρυθμίσεις στην κείμενη νομοθεσία αφορούν σε
νεοφυείς (startups) επιχειρήσεις, έχουν εφαρμογή μόνο επί των εγγεγραμμένων
επιχειρήσεων στο εν λόγω Μητρώο.
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (A΄ 170), για τις επιχειρήσεις που
αιτούνται την εγγραφή τους ή είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο της παρ. 1, δύνανται να
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διαβιβάζονται στην Γ.Γ.Ε.Τ. στοιχεία από άλλα μητρώα ή βάσεις δεδομένων που τηρούνται
στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το είδος και το πλήθος των στοιχείων που
διαβιβάζονται στην Γ.Γ.Ε.Τ., για τους σκοπούς λειτουργίας του μητρώου της παρ. 1, ο χρόνος,
ο τρόπος και η διαδικασία διαβίβασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με
κοινή απόφαση του αρμοδίου για την έρευνα και την τεχνολογία Υπουργού, του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού.
Άρθρο 48
Τροποποίηση του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) σχετικά με τη
χορήγηση φορολογικών στοιχείων στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και τη
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς
Στο άρθρο 17 του ν. 4174/2013 ( Α΄ 170) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Στο τέλος της παρ. 1 προστίθεται περ. ιζ΄ ως εξής :
«ιζ) σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με στοιχεία μητρώου και οικονομικά
στοιχεία των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή ή είναι εγγεγραμμένες στο
Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, καθώς και στους ελεγκτές της Διυπηρεσιακής
Μονάδας Ελέγχου Αγοράς για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.».
2. Προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Διοικητή της ΑΑΔΕ και των αρμόδιων
Υπουργών για τα θέματα έρευνας και τεχνολογίας και για τα θέματα ελέγχου της αγοράς
καθορίζονται ο ειδικότερος τρόπος, το είδος και το πλήθος των στοιχείων μητρώου και
οικονομικών στοιχείων που διαβιβάζονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή δυνάμει της περ. ιζ΄
της παρ. 1.»
Άρθρο 49
Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτικούς αγγέλους
Στον ν. 4172/2013 προστίθεται άρθρο 70Α ως εξής:
«Άρθρο 70Α
Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ποσοστού επί κεφαλαίου που εισφέρουν φυσικά
πρόσωπα σε εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων
1. Σε περίπτωση που φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο εισφέρει κεφάλαιο (angel
investor) σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών
Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της εισφοράς του,
εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά του αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος
εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά.
2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για εισφορές κεφαλαίων φυσικού προσώπου – επενδυτή, μέχρι του
συνολικού ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος, οι οποίες
(εισφορές κεφαλαίων) διενεργούνται σε έως τρεις (3), κατά τον μέγιστο αριθμό,
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διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ
ανά επιχείρηση.
3. Η εισφορά κεφαλαίου της παρ. 1 εκτελείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικής καταθέσεως.
Εφόσον αποδειχθεί, μετά από σχετικό έλεγχο της αρμόδιας φορολογικής αρχής, ότι η
εισφορά του κεφαλαίου έχει γίνει με σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος,
που ματαιώνει τον σκοπό της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο στο φυσικό πρόσωπο ίσο με
το ύψος του οφέλους που επιδίωξε. Για την επιβολή του προστίμου της παρούσας
παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 62 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).
4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που συντρέχουν για τον χαρακτηρισμό του φορολογουμένου
– φυσικού προσώπου ως επενδυτή κατά την έννοια του παρόντος σε νεοφυή επιχείρηση ή
σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups επιχειρήσεις), ο τρόπος, ο χρόνος και τα χαρακτηριστικά
της εισφοράς του κεφαλαίου, η διαδικασία έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα των
φυσικών προσώπων της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του αρμοδίου για την έρευνα και την τεχνολογία
Υπουργού και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.»

Άρθρο 50
Δικαίωμα αμοιβής αξιολογητών – Τροποποίηση του άρθρου 135 του ν. 4472/2017
Η παρ. 3 του άρθρου 135 του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του παρόντος δεν δικαιολογείται η χορήγηση
άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία, πλην της αμοιβής από
συγγραφικά δικαιώματα, από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, από παροχή
εκπαιδευτικού έργου, από συμμετοχή σε επιτροπές ή επιστημονικά ή διοικητικά συμβούλια
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή Διοικούσες Επιτροπές Α.Ε.Ι., από αξιολόγηση προτάσεων
ή έργων και από τη συμμετοχή με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες τεχνολογικής βάσης έντασης γνώσης, και πλην της πρόσθετης αμοιβής για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων
ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων.»

Άρθρο 51
Συνεδρίαση επιτροπών μέσω τηλεδιάσκεψης
Η παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Η συνεδρίαση των επιτροπών των παρ. 8 και 9 δύναται να διεξαχθεί και με
τηλεδιάσκεψη, η οποία πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Η
γραμματειακή υποστήριξη των επιτροπών παρέχεται από τη ΓΓΕΤ. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα
θέματα και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»
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Άρθρο 52
Καθορισμός του ΕΛΙΑΜΕΠ ως δικαιούχου χρηματοδότησης από το ΕΛΙΔΕΚ – Τροποποίηση
του άρθρου 2 του ν. 4429/2016
Το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199),
αντικαθίσταται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2α. Κύριοι δικαιούχοι χρηματοδότησης εκ μέρους του Ιδρύματος είναι, με την επιφύλαξη
της παρ. 1ε, Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. που εδρεύουν στην Ελλάδα, οι ερευνητικοί και
τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), τα Ερευνητικά
Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα των ν. 2083/1992 και 3685/2008 και το Ελληνικό Ίδρυμα
Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Συνδικαιούχοι χρηματοδότησης δύνανται
να είναι επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και λοιποί φορείς του
δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής. Οι δυνητικοί δικαιούχοι (κύριοι και
συνδικαιούχοι) χρηματοδότησης θα ορίζονται στις εκάστοτε προκηρύξεις.
β. Ειδικά για υποτροφίες για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών και μεταδιδακτορικών
μελετών, δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και σύνδεσής τους με
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ερευνητικό κέντρο, που πληρούν τις προϋποθέσεις που
θέτει η εκάστοτε προκήρυξη.»

Άρθρο 53
Απαλλαγή από φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά των υποτροφιών του ΕΛΙΔΕΚ
Τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019 εφαρμόζονται ανάλογα στις
υποτροφίες αριστείας και στις ανταποδοτικές υποτροφίες που χορηγούνται από το Ελληνικό
Ίδρυμα Έρευνας Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

Άρθρο 54
Ρυθμίσεις για τη βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Στο τέλος του άρθρου 59 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) προστίθενται παρ. 17 έως 23 ως εξής:
«17. Η Βιβλιοθήκη του ΕΙΕ, η οποία αποτέλεσε Τμήμα της Υπηρεσίας ΕΚΤ βάσει του άρθρου
4 του π.δ. 226/1989 (εφεξής Βιβλιοθήκη), ανήκει στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και από τη
δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τη σύναψη του συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του
ΕΙΕ και του ΕΚΤ οι χώροι της Βιβλιοθήκης χρησιμοποιούνται από το ΕΚΤ και από το ΕΙΕ. Με το
συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ του ΕΙΕ και του ΕΚΤ προσδιορίζονται και οι όροι
παραχώρησης της χρήσης της Βιβλιοθήκης του ΕΙΕ για δράσεις του ΕΚΤ ή/και του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συναφείς με την αποστολή τους.
18. Η βιβλιοθήκη έχει τις κατωτέρω αναφερόμενες δράσεις:
α) Παροχή υπηρεσιών βιβλιοθήκης (με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως) ανοιχτής στο
ερευνητικό, επιστημονικό και ευρύτερο αναγνωστικό κοινό.
β) Λειτουργία και υποστήριξη ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου και ασύρματου δικτύου στον
χώρο της βιβλιοθήκης, για την πρόσβαση των επισκεπτών της βιβλιοθήκης στις ηλεκτρονικές
πληροφοριακές πηγές που θα εξασφαλίσει.
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Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης του ΕΙΕ είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργία της Ψηφιακής
Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ.
19. Το προσωπικό με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου που υπηρετεί στις δράσεις της
Βιβλιοθήκης, που περιγράφονται στο άρθρο 18 και έχει μεταφερθεί στο ΕΚΤ, μπορεί να
μεταφέρεται εκ νέου στο ΕΙΕ, με την ίδια νομική σχέση απασχόλησης και διατηρεί όλα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ενεργές κατά τη δημοσίευση του
παρόντος συμβάσεις εργασίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του επόμενου εδαφίου. Η
μεταφορά του προσωπικού διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από σχετική αίτηση εκάστου των
εργαζομένων, εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, προς την αρμόδια υπηρεσία
του ΕΚΤ, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΙΕ.
20. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς του προσωπικού της Βιβλιοθήκης στο
ΕΙΕ, βάσει και των διατάξεων της παρ. 19, μεταφέρεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από το ΕΚΤ στο ΕΙΕ, το
μέρος της τακτικής επιχορήγησης του έτους 2020 που αφορά στη μισθοδοσία του
προσωπικού που θα παραμείνει στο ΕΙΕ.
21. Στο πλαίσιο των αναφερομένων στην παρ. 17, στην κυριότητα του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών ανήκουν: α) οι τίτλοι των έντυπων επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων που
απαρτίζουν τη συλλογή της βιβλιοθήκης, όπως αυτοί είναι καταγεγραμμένοι στον Κατάλογο
της Βιβλιοθήκης, β) τα γραφεία, τα έπιπλα και ο εξοπλισμός του Ηλεκτρονικού
Αναγνωστηρίου που υπάρχουν στον χώρο της Βιβλιοθήκης για παροχή υπηρεσιών στο κοινό
και για χρήση από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, αφαιρούμενα από την κατάσταση παγίων
του ΕΚΤ.
22. Η κατά την παρ. 16 οριζόμενη χρήση των χώρων του κτιρίου του ΕΙΕ από το ΕΚΤ ορίζεται
για χρονικό διάστημα μέχρι 30 Ιουνίου 2021, οπότε θα πρέπει να έχουν εκκενωθεί όλοι οι
χώροι εντός του κτιρίου του ΕΙΕ που χρησιμοποιούνται από το ΕΚΤ.
23. Ο τρόπος υπολογισμού της συμμετοχής του ΕΚΤ στις λειτουργικές δαπάνες του κτιρίου
του ΕΙΕ καθορίζεται με οικονομικοτεχνική μελέτη ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή, που
ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.»
Άρθρο 55
Μεταβατικές διατάξεις
1. Η παρ. 1 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013, όπως τροποποιείται με το παρόν, αναφορικά
με την εφαρμογή του ποσοστού 100%, τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.
2. Οι διαδικασίες της παρ. 3 του άρθρου 22 Α του ν. 4172/2013, όπως αυτή προστέθηκε με
το παρόν, μπορεί να εφαρμόζονται και για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας, κατά την
παρ. 2 του άρθρου 22 Α του ν. 4172/2013, που έχουν ήδη υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
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Άρθρο 56
Kαταργούμενες διατάξεις
1. Η περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 155/2007 (Α΄ 198) καταργείται.
2. Η περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 155/2007 καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Άρθρο 57
Θέματα Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας
1. Στον ν. 1100/1980 (Α΄ 295) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Η περ. ι΄ του άρθρου 2 αντικαθίσταται, προστίθενται περ. ιστ΄ και ιζ΄ και το άρθρο 2
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 2
Σκοποί
Σκοποί του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος είναι:
α) Η έρευνα και ανάλυση των οικονομικών θεμάτων προς ανάπτυξη της εν γένει οικονομικής
σκέψεως εις την Ελλάδα και προς παροχή, οίκοθεν ή κατόπιν προσκλήσεως των αρμοδίων
Αρχών, των Υπηρεσιών του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και ετέρων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Δημοσίων Επιχειρήσεων και παντός ετέρου
Οργανισμού, επιστημονικώς ηλεγμένων μελετών επί των διαφόρων οικονομικών
προβλημάτων της Χώρας ή επί οποιουδήποτε θέματος αρμοδιότητάς του.
β) Η γνωμοδότηση για γενικά και ειδικά οικονομικά θέματα με δική του πρωτοβουλία ή
εφόσον προσκληθεί από τον αρμόδιο Υπουργό και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από
αυτόν.
γ) Η επεξεργασία και η εισήγηση στις αρμόδιες κρατικές αρχές γενικών οικονομικών και
ειδικών δημοσιονομικών λογιστικών ελεγκτικών κοστολογικών εμπορικών και λοιπών αρχών,
σχεδίων και προτύπων, η εκλαΐκευση και διάδοσή τους, καθώς και η συνεχής προσπάθεια να
εφαρμοστούν και επικρατήσουν τα προσφορότερα από αυτά σε όλες τις εκδηλώσεις της
οικονομικής δραστηριότητας.
δ) Η συμβολή στην εφαρμογή των μεθόδων και τρόπων για ορθολογική οργάνωση, διοίκηση
και διαχείριση, με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την αύξηση της
παραγωγικότητας των δημοσίων και ιδιωτικών οικονομικών μονάδων.
ε) Η γνωμοδότηση σε θέματα εκπαίδευσης στον οικονομικό τομέα με δική του πρωτοβουλία
ή εφόσον τη ζητήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί.
στ) Η ανάπτυξη της επιστημονικής οικονομικής σκέψεως των μελών του Οικονομικού
Επιστημονικού Επιμελητηρίου και των παραγόντων της οικονομικής ζωής της Χώρας, βάσει
συγχρόνων επιστημονικών μεθόδων και αντιλήψεων, δια διαλέξεων, ομιλιών, περιοδικών,
συγγραφών και άλλων πρόσφορων μέσων.
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ζ) Η προάσπιση των επιστημονικών, επαγγελματικών, οικονομικών, κοινωνικών και
πολιτιστικών συμφερόντων, η μέριμνα για την προαγωγή και την προστασία των
επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, καθώς και η τήρηση από τα εν λόγω πρόσωπα
των κανόνων της δεοντολογίας και αξιοπρέπειας κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους,
με την επιβολή πειθαρχικών ή διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβίασης αυτών.
η) Η χορήγηση στα μέλη του, όταν χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς
λόγους, πιστοποιητικού για την επάρκειά τους στην άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας
του οικονομολογικού επαγγέλματος.
θ) Η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς επιμελητηρίων και σε λοιπούς συναφείς
οργανισμούς, η ανάπτυξη σχέσεων με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, η οργάνωση
και η συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών
του.
ι) Η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε τομείς αρμοδιότητάς
του για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών.
ια) Η συνεργασία με τα επιστημονικά και επαγγελματικά σωματεία του κλάδου των
οικονομικών επιστημονικών και η παροχή βοήθειας σε αυτά για την επίτευξη των σκοπών
τους.
ιβ) Η έκδοση περιοδικών και συγγραμμάτων, η οργάνωση διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων
και η λήψη κάθε μέτρου που συμβάλλει στη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση των μελών
του και των μη μελών του, κατόχων επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού που
χορηγείται από το Ο.Ε.Ε. Για την ανάπτυξη των παραπάνω το Ο.Ε.Ε. δύναται να εφαρμόσει
νέες τεχνολογίες.
ιγ) Η υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτόνομα ή σε συνεργασία με
άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.
ιδ) Η παροχή διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στα μέλη του και στους λογιστές
φοροτεχνικούς.
ιε) Η προβολή της δραστηριότητας και των υπηρεσιών του με δημοσιεύσεις στα σύγχρονα
μέσα μαζικής επικοινωνίας ή με άλλον πρόσφορο τρόπο.
ιστ) Η συνεργασία με Πανεπιστήμια για την υλοποίηση προγραμμάτων μεταπτυχιακών
σπουδών των Πανεπιστημίων σχετικών με τις δραστηριότητες του οικονομολογικού
επαγγέλματος.
ιζ) Η ίδρυση ή η συμμετοχή σε αστικές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείες, οι σκοποί
των οποίων είναι συναφείς με τους σκοπούς του Ο.Ε.Ε. Το Ο.Ε.Ε. δύναται ειδικότερα να
ιδρύει ή να συμμετέχει σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, που θα παρέχουν υπηρεσίες
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στα μέλη του Ο.Ε.Ε. ή/και σε τρίτα πρόσωπα, θα
δραστηριοποιούνται σε τομείς ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής και ψηφιακής
τεχνολογίας και θα υλοποιούν προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους, την
Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων των
εταιρειών αυτών ασκείται αποκλειστικά από τους νόμιμους εκπροσώπους των εταίρων. Για
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τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης απαιτείται στην πλειοψηφία να περιλαμβάνεται και η
ψήφος του εκπροσώπου του ΟΕΕ.»
β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 9 αντικαθίσταται και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως
εξής:
«8. Τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., οι Πρόεδροι και οι Γενικοί Γραμματείς των
Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε. εφόσον είναι υπάλληλοι του
δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε με το ν. 1256/1982 (Α΄ 65), δικαιούνται άδειας
απουσίας από την υπηρεσία τους χωρίς περικοπή αποδοχών, μέχρι έξι (6) ημέρες το μήνα,
για να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που απορρέουν από την ιδιότητά τους.
Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε., εφόσον είναι υπάλληλος του δημόσιου τομέα, πλην των μελών Δ.Ε.Π.
των Α.Ε.Ι., δύναται να πάρει άδεια απουσίας από την υπηρεσία του για όσο χρονικό διάστημα
διαρκεί η θητεία του ή κατόπιν δηλώσεώς του να παραμείνει στην υπηρεσία του ασκώντας
παράλληλα τα καθήκοντά του. Σε κάθε περίπτωση, διατηρεί όλα τα δικαιώματα που
απορρέουν από την υπαλληλική του ιδιότητα, εκτός από το δικαίωμα να λαμβάνει μισθό από
την υπηρεσία του.»
γ. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλει ανάλογα με τη βαρύτητα του
παραπτώματος τις ακόλουθες ποινές:
α) έγγραφη επίπληξη,
β) πρόστιμο έως τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ,
γ) προσωρινή διαγραφή του μέλους για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών,
δ) οριστική διαγραφή του μέλους εφόσον έχει υποπέσει σε πειθαρχικό αδίκημα καθ’
υποτροπήν και έχει ήδη επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται στις περ. γ) και δ) να επιβάλει σωρευτικά και το πρόστιμο.
4. Τα ποσά των ποινών της παρ. 3 θεωρούνται έσοδα του ΟΕΕ και εισπράττονται κατά τη
διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσόδων σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων.»
δ. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο – Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο
1. Για την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών του Επιμελητηρίου
συνιστώνται Πρωτοβάθμιο και Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
2. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια απαρτίζονται από πέντε (5) αιρετά μέλη, τα οποία εκλέγονται
από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣΤΑ) κατά την πρώτη μετά από τις εκλογές τακτική
σύνοδό της.
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3. Η θητεία των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων είναι τετραετής. Υποψήφιοι για το
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορούν να είναι όλα τα μέλη της Συνέλευσης των
Αντιπροσώπων (ΣτΑ) και για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο τα μέλη που είναι κάτοχοι
των πτυχίων τους δέκα (10) τουλάχιστον έτη.
4. Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με εξαίρεση αυτές που
επιβάλλουν έγγραφη επίπληξη, υπόκεινται στο ένδικο μέσο της έφεσης που εκδικάζεται από
το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
5. Οι Πρόεδροι των Πειθαρχικών Συμβουλίων εκλέγονται μεταξύ των μελών τους.
6. Καθήκοντα Γραμματέα στα Πειθαρχικά Συμβούλια εκτελεί ο Διευθυντής των Διοικητικών
Υπηρεσιών του ΟΕΕ.
7. Με διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων κατόπιν εισήγησης της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ, ρυθμίζονται θέματα
σχετικά με την εξαίρεση των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων, την κλήση σε απολογία,
την έγγραφη απολογία και την παράσταση των πειθαρχικώς διωκομένων ενώπιον των
συμβουλίων αυτών, την εκδίκαση της πειθαρχικής υπόθεσης, καθώς και κάθε άλλο θέμα
πειθαρχικής διαδικασίας.»
2. Στο π.δ. 326/1983 (Α΄ 117) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Στο τέλος του άρθρου 18 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Αν ο Πρόεδρος παραιτηθεί, εκλέγεται νέος Πρόεδρος σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13.»
β. Οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 19 αντικαθίστανται, προστίθεται παρ. 6 και το άρθρο 19
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 19
Καθήκοντα Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία
1. O Α΄ Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Διοίκησης αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα
καθήκοντά του, όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται. Τον Α΄ Αντιπρόεδρο, ως προς την
αναπλήρωση του Προέδρου, αναπληρώνουν κατά σειρά ο Β΄ Αντιπρόεδρος, ο Γενικός
Γραμματέας και ο μεγαλύτερος στην ηλικία σύμβουλος. Ο Πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάζει
αρμοδιότητες στον Α΄ Αντιπρόεδρο και στον Β΄ Αντιπρόεδρο με απόφασή του.
2. Ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Δ. έχει την ευθύνη τήρησης των Πρακτικών του Διοικητικού
Συμβουλίου και της έκδοσης αντιγράφων ή αποσπασμάτων ενημέρωσης του Δ.Σ. για την
πρόοδο της υλοποίησης των αποφάσεων του, προετοιμασίας και πραγματοποίησης των
συνοδών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και τήρησης των Πρακτικών της. Έχει επίσης
την ευθύνη τήρησης και ενημέρωσης του Μητρώου των Μελών του ΟΕΕ και των Πινάκων
των Αντιπροσώπων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκδοσης αντιστοίχων
βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών. Το Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας
αναπληρώνει ο μεγαλύτερος στην ηλικία σύμβουλος.
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3. Ο Οικονομικός Επόπτης της ΚΔ έχει την ευθύνη έγκαιρης κατάρτισης σχεδίων του ετησίου
Προϋπολογισμού και του Ετησίου Απολογισμού και της παρουσίασης σχετικών Προτάσεων
στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων, παρακολουθεί την
υλοποίηση του Προϋπολογισμού και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών, ενημερώνει την
ΚΔ για την οικονομική κατάσταση του Επιμελητηρίου και εισηγείται για κάθε σχετικό ζήτημα.
Αν ο Οικονομικός Επόπτης απουσιάζει ή κωλύεται, η ΚΔ υποχρεούται να ορίσει προσωρινό
αναπληρωτή του ή να εκλέξει νέο Οικονομικό Επόπτη.
4. Στον Α΄ Αντιπρόεδρο, στον Β΄ Αντιπρόεδρο, στον Γενικό Γραμματέα και στον Οικονομικό
Επόπτη μπορούν να αναθέτονται με απόφαση του Δ.Σ. ειδικά καθήκοντα εποπτείας
συγκεκριμένων τομέων δραστηριότητας του ΟΕΕ εκτός από τα καθήκοντα που
προαναφέρονται.
5. Με τη διαδικασία της παρ. 6 του άρθρου 18 είναι δυνατή η αντικατάσταση και του Α΄
Αντιπροέδρου, Β΄ Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και του Οικονομικού Επόπτη.
6. Αν παραιτηθεί ο Α΄ ή ο Β΄ Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας ή ο Οικονομικός Επόπτης
για οποιονδήποτε λόγο, η αντικατάσταση του παραιτηθέντος γίνεται με την εκ νέου εκλογή
του μέλους που παραιτήθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις
του άρθρου 13.»
3. Στο τέλος του άρθρου 10 του π.δ. 340/1998 (Α΄ 228) προστίθενται παρ. 4, 5 και 6 ως εξής:
«4.Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών
υπηρεσιών υποχρεούται να υποβάλει στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους,
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία δηλώνει το πρόσωπο
που είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει για λογαριασμό του νομικού προσώπου πράξεις
που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του Λογιστή – Φοροτεχνικού, τη μορφή της
εργασιακής σχέσης που τους συνδέει, καθώς και αλλαγές στα δηλωθέντα στοιχεία του
νομικού προσώπου προς επικαιροποίηση αυτών.
5. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση εντός του πρώτου
διμήνου, το νομικό πρόσωπο δεν εντάσσεται στο Μητρώο των νομικών προσώπων παροχής
λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του άρθρου 11. Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο
αρχείο επιτρέπεται με την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το Ο.Ε.Ε. ελέγχει το
περιεχόμενο της εν λόγω δήλωσης, ενημερώνει αυτόματα το Μητρώο των νομικών
προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών και εκδίδει ειδική πράξη για
όσα νομικά πρόσωπα έχουν εκπέσει αυτοδίκαια λόγω μη τήρησης της διαδικασίας που
προβλέπεται.
6. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος, καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα του άρθρου 14,
ανακαλείται η βεβαίωση που έχει χορηγηθεί και το νομικό πρόσωπο παροχής λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών διαγράφεται από το αντίστοιχο Μητρώο.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Άρθρο 58
Σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας ή έργου – Τροποποίηση του άρθρου 58 του ν.
4314/2014 (Α΄265)
Η παρ. 13 του άρθρου 58 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να συστήνονται και να
συγκροτούνται επιτροπές και ομάδες εργασίας ή έργου με αντικείμενο σχετικό με την
εφαρμογή του παρόντος νόμου, καθώς και για ενέργειες σχετικές με την επόμενη περίοδο
προγραμματισμού. Τα μέλη των πιο πάνω επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή έργου που
προέρχονται από άλλους φορείς υποδεικνύονται από τους φορείς τους.»

Άρθρο 59
Απόσπαση προσωπικού στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Η παρ. 8 του άρθρου πέμπτου του ν. 3912/2011 (Α΄ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία και στις άμεσες θυγατρικές της μόνιμου και με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, με αποδεδειγμένη
εμπειρία σε θέματα της Εταιρείας, από το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) ή από
ανεξάρτητες αρχές, για διάστημα τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να παρατείνεται μία φορά
για ίσο χρονικό διάστημα. Ο υπάλληλος υποβάλλει αίτηση για απόσπαση στην Εταιρεία, η
οποία συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και εγκρίνεται από το Διοικητικό
της Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται προς τούτο η γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του
φορέα από τον οποίο αποσπάται ο υπάλληλος, ακολούθως δε εκδίδεται κοινή απόφαση του
αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργείου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί της διαδικασίας της
κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), τηρουμένων ωστόσο των προϋποθέσεων της περ.
α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016. Το κόστος της μισθοδοσίας βαρύνει την
Εταιρεία ή την άμεση θυγατρική της, στην οποία αποσπάται ο υπάλληλος. Ειδικότερα θέματα
του προσωπικού που αποσπάται ρυθμίζονται από τον κανονισμό προσωπικού και αποδοχών
της Εταιρείας για το οποίο ισχύουν αναλογικώς το άρθρο 3 και η παρ. 2 του παρόντος
άρθρου. Η παρούσα εφαρμόζεται και για το προσωπικό που έχει ήδη αποσπαστεί στην
Εταιρεία. Η απόσπαση στην Εταιρεία προσωπικού από την ΜΟΔ ΑΕ σύμφωνα με την
παρούσα επιτρέπεται κατά παρέκκλιση της περ. ζ του άρθρου 8 του καταστατικού της ΜΟΔ
ΑΕ, όπως έχει κωδικοποιηθεί με το άρθρο 33 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267).»

Άρθρο 60
Καταχώριση πράξεων και στοιχείων δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ
Η μη καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ των απαιτούμενων από τον νόμο πράξεων και στοιχείων
δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα των Επιχειρησιακών
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Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα, την κανονικότητα και την
επιλεξιμότητα των σχετικών δαπανών, εφόσον τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρισθούν από το
αρμόδιο όργανο εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε διαφορετική
περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων.

Άρθρο 61
Πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής
Για τις πάσης φύσεως πληρωμές που βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, οι οποίες προβλέπεται να διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ν.
3845/2010 (Α' 65), παρατείνεται η προθεσμία συμμόρφωσης έως τις 31.12.2020. Πληρωμές
που έχουν διενεργηθεί, από την 1η.4.2019 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκτός του
συστήματος πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) δεν πάσχουν εξ αυτού του λόγου
και παράγουν τα έννομα αποτελέσματά τους.

Άρθρο 62
Τροποποίηση του άρθρου 200 του ν. 4389/2016 (Α΄94) – Απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο
μερίσματος από την «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας»
Η παρ. 3 του άρθρου 200 του ν.4389/2016 (Α΄ 94), τροποποιείται ως εξής :
«3. Ποσά τα οποία αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο ως μέρισμα σύμφωνα με την υποπερ.
αα΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 199, χρησιμοποιούνται από το Ελληνικό Δημόσιο για
την υλοποίηση προγραμμάτων, έργων ή μελετών στο πλαίσιο της ακολουθούμενης
επενδυτικής και αναπτυξιακής πολιτικής και χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Τα ποσά
αυτά τα οποία αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο ως μέρισμα μεταφέρονται διακριτά στο
λογαριασμό 23/2002 «Δημόσιες Επενδύσεις» και αποτελούν ετήσιο έσοδο του ΠΔΕ,
εγγράφονται δε, ως ισόποση πρόσθετη πίστωση στο ΠΔΕ (εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο),
η οποία δαπανάται καθ’ υπέρβαση του συνολικού ορίου πιστώσεων του ΠΔΕ του έτους κατά
το οποίο πραγματοποιείται και ενταλματοποιείται η δαπάνη. Με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθμίζεται η διαδικασία επιλογής, παρακολούθησης και ελέγχου
των έργων, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την πληρωμή των έργων αυτών από τα ως
άνω έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.»

Άρθρο 63
Τροποποιήσεις του ν. 4314/2014 (Α΄265) για θέματα δημοσιονομικών διορθώσεων,
κρατικών ενισχύσεων, πληρωμών, επαληθεύσεων και διασύνδεσης πληροφοριακών
συστημάτων
1. Στο άρθρο 22 του ν. 4314/2014 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις δεν επιβάλλονται όταν η συνεισφορά από τα
ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ και ΕΤΘΑ που αντιστοιχεί στη μη επιλέξιμη δαπάνη του δικαιούχου σε
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μια πράξη και σε μια λογιστική χρήση, μη συμπεριλαμβανομένων των τόκων, δεν υπερβαίνει
τα 250 ευρώ.»
2. Το τρίτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4314/2014 αντικαθίσταται και
η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. α) Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των
πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης,
δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με
τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην
περίπτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης.
Οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται
να κατάσχονται, να υπόκεινται σε παρακράτηση και να συμψηφίζονται, με τυχόν οφειλές του
δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία και καταβάλλονται με την
υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Το
συνολικό ποσό που κατάσχεται, παρακρατείται ή συμψηφίζεται σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του ποσού της τελικής πληρωμής. Ο
διατάκτης της πληρωμής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωμής ορίζει ρητά ότι
η ενίσχυση αυτή εμπίπτει στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και αν η πληρωμή αφορά
προκαταβολή, ενδιάμεση ή τελική πληρωμή. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση
προσκόμισης, κατά την πληρωμή, αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας οι δικαιούχοι:
αα) άμεσων ενισχύσεων στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή
παραγωγής και ειδικών μέτρων στήριξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων
(ΕΓΤΕ) που χορηγούνται εν όλω από την Ευρωπαϊκή Ενωση,
ββ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή
παραγωγής και
γγ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ), οι οποίοι
δεν είναι επιτηδευματίες.
β) Η διάταξη της περ. α ΄ εφαρμόζεται και στις προσκλήσεις ενισχύσεων που έχουν εκδοθεί
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και απαιτούν την προσκόμιση αποδεικτικών
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση στον
δικαιούχο, καθώς και στις σχετικές προσκλήσεις που εκδίδονται εφεξής. Από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα
θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα, καταργείται.
3. α. Η παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ειδικά θέματα για τη συγκρότηση και λειτουργία του μητρώου, όπως ιδίως τα προσόντα
των προσκαλούμενων, η απαιτούμενη εμπειρία στη διαχείριση έργων, η ρήτρα αμεροληψίας
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και σύγκρουσης συμφερόντων, οι διαδικασίες εκπαίδευσης και εξετάσεων, καθορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»
β. Στο άρθρο 43 του ν. 4314/2014 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Το ύψος και κάθε σχετικό θέμα για την αποζημίωση των μελών του μητρώου
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η αποζημίωση της
παρούσας δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4354/2015 και ειδικότερα στο άρθρο
21 αυτού.»
γ. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4314/2014
καταργείται η υπ΄ αρ. 301783/ΥΔ3441/19.9.2017 (Β΄ 3389) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
4. Η παρ. 10 του άρθρου 44 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Οι διατάξεις του άρθρου 33 και των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 22 εφαρμόζονται
αναλόγως και για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τους χρηματοδοτικούς
μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).»
5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4314/2014 καταργείται και μετά την
παρ. 6 του ιδίου άρθρου προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Για την αποζημίωση των μελών των μητρώων αξιολογητών και των επιτροπών
αξιολόγησης για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται η με
α.π. 1394/334/Α3/5-3-2019 (ΥΟΔΔ 130) κοινή υπουργική απόφαση. Στις περιπτώσεις
δράσεων κρατικών ενισχύσεων του παρόντος, στις οποίες κατά την κρίση του φορέα
διαχείρισης οι διατάξεις της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου δεν ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις της αξιολόγησης, για τον καθορισμό της αποζημίωσης των μελών των
μητρώων αξιολογητών και των επιτροπών αξιολόγησης για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων
του παρόντος, δύναται να εκδίδεται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά περίπτωση. Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται
για τις περιπτώσεις της παρ. 4»
6. Στο άρθρο 48 του ν. 4314/2014 προστίθεται παρ. 10 ως εξής:
«10. Οι διοικητικές πράξεις που απαιτούνται για τη σύναψη και την εκτέλεση δημόσιας
σύμβασης για ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας των Ειδικών Υπηρεσιών του παρόντος νόμου,
εκδίδονται από το αρμόδιο για την ανάθεση αυτής όργανο (αποφαινόμενο όργανο).»
7. Στον ν. 4314/2014 προστίθεται άρθρο 57Β, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 57Β
Διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων
Μέχρι την πλήρη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων του
Δημοσίου για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, ο εκάστοτε φορέας διαχείρισης σε
συνεργασία με την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία λαμβάνει κατόπιν αιτήματος ή αντλεί κατά
περίπτωση, τα απαραίτητα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της αξιολόγησης,
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παρακολούθησης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, ιδίως στοιχεία
απασχόλησης προσωπικού από τη βάση δεδομένων «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, στοιχεία λειτουργίας δικαιούχων από βάσεις δεδομένων του
Υπουργείου Οικονομικών και στοιχεία λειτουργίας εταιριών από το Γ.Ε.ΜΗ.. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα με την παροχή των αναγκαίων
δεδομένων και την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος που θα επιτρέπει την απευθείας
πρόσβαση των φορέων διαχείρισης στα στοιχεία.»
8. Στο τέλος του άρθρου 72Α του ν. 4314/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής;
«Οι διατάξεις του άρθρου 22 εφαρμόζονται και για τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται
από το ΕΠΑΛΘ.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 64
Ρύθμιση δαπανών μισθίου οδού Κορνάρου 1 και Ερμού
Οι δαπάνες μίσθωσης και λειτουργίας του κτιρίου που βρίσκεται επί των οδών Κορνάρου 1
και Ερμού στην Αθήνα, το οποίο μισθώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και στο οποίο στεγάζονται πλέον υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καταβάλλονται από 1ης.1.2020 από τη Διεύθυνση Οικονομικής
Διαχείρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τη συμμετοχή του Υπουργείου
Εξωτερικών. Προς τον σκοπό αυτόν, μεταφέρονται από το Υπουργείο Εξωτερικών στους
αντίστοιχους ΑΛΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι σχετικές πιστώσεις. Η
κατανομή των δαπανών μεταξύ των δύο Υπουργείων ρυθμίζεται με πρωτόκολλο που
υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού, Διοικητικής
Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εξωτερικών και τον Προϊστάμενο
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και είναι ανάλογη προς το εμβαδόν των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες
εκάστου Υπουργείου. Αναλήψεις πιστώσεων με ημερομηνία μεταγενέστερη της
ημερομηνίας παραλαβής των τιμολογίων που αφορούν τις ως άνω δαπάνες θεωρούνται
νόμιμες και κανονικές.

Άρθρο 65
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε ειδικές διατάξεις.
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Χρ. Σταϊκούρας

Σπ. Αδ. Γεωργιάδης

Ν. – Γ. Δένδιας

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Μ. Χρυσοχοΐδης

Ν. Κεραμέως

Ι. Βρούτσης

ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Β. Κικίλιας

Κων. Χατζηδάκης

Στ. Μενδώνη

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κων. Τσιάρας

Π. Θεοδωρικάκος

Κων. Καραμανλής
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ι. Πλακιωτάκης

Μ. Βορίδης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θ. Θεοχάρης

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Γ. Γεραπετρίτης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ελ. Αυγενάκης

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Κ. Πιερρακάκης
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της
οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου,
πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για την βιομηχανία, τις ιδιωτικές
επενδύσεις, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα,
την καινοτομία και τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές
διατάξεις»
Από τις διατάξεις της προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
I.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Ετήσια δαπάνη, ποσού 25 χιλ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε:
15,5 χιλ. ευρώ περίπου από την καταβολή επιδομάτων θέσης ευθύνης
στους προϊσταμένους της μιας (1) νέας διεύθυνσης και των δύο (2) νέων
Τμημάτων. (άρθρα 7 και 22)
9,5 χιλ. ευρώ περίπου από την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των
νέων οργανικών μονάδων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. (άρθρα 7 και 22)
2.
Ετήσια δαπάνη από:
Την αντιμετώπιση του κόστους διενέργειας των απαιτούμενων
εργαστηριακών ελέγχων προϊόντων. (άρθρο 9)
Τη συμμετοχή του προσωπικού της ΔΙ.Μ.Ε.Α. καθώς και υπαλλήλων
συνεργαζόμενων υπηρεσιών σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα σχολών,
Ιδρυμάτων ή Κέντρων Εκπαίδευσης του εσωτερικού – εξωτερικού. (άρθρο
14)
Την καταβολή αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης και
απασχόλησης κατά τις αργίες υπαλλήλων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. (άρθρο 15)
Τον καθορισμό κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν.4354/2015 του
ύψους της αποζημίωσης των μελών του Ειδικού Μητρώου Επαληθευτών –
Ελεγκτών του άρθρου 43 του ν.4314/2014. (άρθρο 63)
Τον επανακαθορισμό του ύψους της αποζημίωσης των μελών των
Μητρώων Αξιολογητών και των Επιτροπών Αξιολόγησης για τις δράσεις
κρατικών ενισχύσεων. (άρθρο 63)
3.
Δαπάνη από:
Την ανάθεση σε ν.π.δ.δ. του Συστήματος Τεχνικής Υποστήριξης της
λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ με ισόποση αύξηση εσόδων του υπόψη ν.π.δ.δ.. Η
εν λόγω δαπάνη εκ της αιτίας αυτής δεν μπορεί να υπολογισθεί καθώς
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (έκδοση σχετικής κ.υ.α.). (άρθρο 37)
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Την υπαγωγή στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν.4399/2016 των
υπηρεσιών γηπέδων (4x4, 5x5 κλπ) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης,
αντισφαίρισης κλπ, και των υπηρεσιών κολυμβητηρίου (πισίνας). (άρθρο 41)
Τη δυνατότητα των φορέων των επενδυτικών σχεδίων να μην
περικόπτουν δαπάνες της κατηγορίας «Μηχανήματα – Λοιπός μηχανολογικός
Εξοπλισμός», λόγω υπέρβασης του εγκεκριμένου κόστους στην κατηγορία
αυτή. (άρθρο 42)
Tην αντιμετώπιση των εξόδων σύστασης του Εθνικού Μητρώου
Νεοφυών Επιχειρήσεων στη ΓΓΕΤ. (άρθρο 47)
4.
Εφάπαξ δαπάνη ποσού 7 χιλ. ευρώ περίπου από την προμήθεια του
αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη λειτουργία της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
(άρθρο 7)
5.
Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη σε περίπτωση καταβολής υψηλότερης
αμοιβής στο Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α. από την αμοιβή που λαμβάνει ήδη ο
εκτελεστικός υπεύθυνος του καταργηθέντος ΣΥΚΕΑΑΠ. (άρθρο 6)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.
1.
Ετήσια απώλεια εσόδων από την αύξηση του ποσοστού έκπτωσης από
τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δαπανών επιστημονικής και
τεχνολογικής έρευνας. (άρθρα 46 και 55)
2.
Απώλεια εσόδων από:
Tην κατάργηση των ισχυόντων περιορισμών κατά τον υπολογισμό της
φορολογικής απαλλαγής για τις στρατηγικές επενδύσεις. (άρθρο 43)
Την έκπτωση φόρου που παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα που εισφέρουν
κεφάλαιο (angel investor) σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη
στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της ΓΓΈΤ του ΥΠΑΝΕΠ.
(άρθρο 49)
Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.
II.
Επί του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης
Απώλεια εσόδων από την απαλλαγή των υποτροφιών που χορηγούνται
από το ΕΛΙΔΕΚ από οποιοδήποτε φόρο κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά. Η εν
λόγω απώλεια εκ της αιτίας αυτής δεν μπορεί να υπολογισθεί καθώς εξαρτάται
από πραγματικά γεγονότα (αριθμός υποτροφιών κλπ). (άρθρο 53)
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Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης.
III. Επί του προϋπολογισμού του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και
Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) (ν.π.ι.δ. φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
Δαπάνη από την προσθήκη του ΕΛΙΑΜΕΠ στους κύριους δικαιούχους
χρηματοδότησης από το ΕΛΙΔΕΚ. (άρθρο 52)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
(ΕΛΙΔΕΚ).
ΙV. Επί του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού
Πολιτισμού (ν.π.ι.δ. φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια απώλεια εσόδων από την κατάργηση της καταβολής
επιχορήγησης από τη Γ.Γ.Ε.Τ. προς το ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
«Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού». (άρθρο 56)
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές
εσόδων του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού
Πολιτισμού.
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2020
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
E-MAIL: p.paraskevopoulou@mnec.gr
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
«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»
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Με τον παρόντα νόμο συστήνεται «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με στόχο την εντατικοποίηση και τον συντονισμό του ελέγχου
της εσωτερικής αγοράς, έτσι ώστε να προστατευθεί η επιχειρηματικότητα και τα
δικαιώματα του καταναλωτή από την παράνομη διακίνηση και εμπορία αγαθών και
υπηρεσιών. Η αναγκαιότητα της δημιουργίας μιας ενιαίας δομής προέκυψε από τα
προβλήματα που δημιουργεί η υφιστάμενη κατάσταση με την παράλληλη λειτουργία της
Διεύθυνσης Ελέγχων και Παρατηρητηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με το συλλογικό όργανο με την ονομασία Συντονιστικό Κέντρο
Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ), η οποία συνεπάγεται
επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και σύγχυση ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή του
νόμου. Η νέα δομή θα διατηρήσει τα βέλτιστα στοιχεία των προηγούμενων δομών και θα
αποτελεί ένα ισχυρό ελεγκτικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου.
Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης.
Η σύγχυση και αναποτελεσματικότητα που έχει προκύψει από την παράλληλη λειτουργία
της Διεύθυνσης Ελέγχων και Παρατηρητηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με το συλλογικό όργανο με την ονομασία
Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ), ως
προς τις αρμοδιότητες μεταξύ τους, αλλά και ως προς την ερμηνεία του νομοθετικού
πλαισίου και ανέδειξε την αναγκαιότητα δημιουργίας μίας και μόνον δομής.
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1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων.
- η προστασία της εσωτερικής αγοράς
- ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητα
- προστασία του καταναλωτή από επικίνδυνα παράνομα αγαθά και υπηρεσίες
- ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας (καταπολέμηση των παράνομων κυκλωμάτων εμπορίας
και διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών)
- προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας
- δημιουργία υπεραξίας των εμπορικών σημάτων
- αύξηση των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων
- αύξηση των δημοσίων εσόδων
- παύση σύγχυσης και επικαλύψεων αρμοδιοτήτων μεταξύ των ελεγκτικών αρχών του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
- ορθή ερμηνεία του νομοθετικού πλαισίου ελέγχου της αγοράς
- επιτάχυνση των διαδικασιών αντιμετώπισης του παράνομου εμπορίου
- βελτίωση της διαδικασίας ελέγχου
- διατήρηση εμπειρίας στελεχών
- ενίσχυση της κουλτούρας διυπηρεσιακής συνεργασίας

1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει άμεσα
και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε τον λόγο
της επιρροής.
Η αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου επηρεάζει άμεσα το σύνολο των κοινωνικών και
οικονομικών ομάδων, καθώς στοχεύει στον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς
προϊόντων και υπηρεσιών και τη διενέργεια πάσης φύσεως ερευνών και ελέγχων σε κάθε
στάδιο διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών κατά την παραγωγή, διακίνηση,
αποθήκευση και διάθεση των προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, καθώς και στην
τήρηση της σχετικής νομοθεσίας κατά την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας
προϊόντων και υπηρεσιών, στην καταπολέμηση φαινομένων παραπλάνησης των
καταναλωτών σε όλα τα στάδια της διακίνησης και εμπορίας αγαθών και υπηρεσιών και
στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου ή
παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα
προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών.
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Η εμπειρία έχει αναδείξει την αναγκαιότητα ύπαρξης διυπηρεσιακής μονάδας, καθώς ο
έλεγχος της εσωτερικής αγοράς απαιτεί συνεργασία και συντονισμό από διαφορετικές
(αστυνομία, τελωνεία, Περιφέρεια κα). Με το νέο νόμο ενισχύεται η κουλτούρα της
συνεργασίας και αντιμετωπίζεται το υπάρχον πρόβλημα της παράλληλης λειτουργίας της
Διεύθυνσης Ελέγχων και Παρατηρητηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, καθώς και του συλλογικού οργάνου με την ονομασία Συντονιστικό Κέντρο
Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ), η οποία έχει δημιουργήσει
σύγχυση ως προς τις αρμοδιότητες μεταξύ τους, αλλά και ως προς την ερμηνεία του
νομοθετικού πλαισίου.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη
ρύθμιση.
Εμπορικές επιχειρήσεις κάθε είδους που δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε στάδιο
διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών.
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της
αγοράς.
Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις θα επιφέρουν θετικές επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας,
ιδίως όμως σε Επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα αφού θα καταστεί αρωγός για την
επιβολή της νομιμότητας και την υγιή επιχειρηματικότητα.
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους».
Το συνολικό κόστος δεν επηρεάζεται άμεσα μέσω της παρούσης ρυθμίσεως.
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες της
παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων.
Θετικά αξιολογούνται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη λειτουργία της παραγωγής και του
μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Ιδιαιτέρως θα προστατευθούν τα εμπορικά σήματα και το
brand name της κάθε επιχείρησης (ενίσχυση της προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας).
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Θετικά αξιολογούνται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων, καθώς το παράνομο εμπόριο ενισχύει τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η
προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους».
3.7. Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα
οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
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3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση
Αναμένεται να προκληθούν οφέλη στον κρατικό προϋπολογισμό από τις εξεταζόμενες
ρυθμίσεις, καθώς τα προβλεπόμενα πρόστιμα αναμένεται να αυξήσουν τα έσοδα του
κρατικού προϋπολογισμού.
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική
οικονομία.
Θετικές κρίνονται οι συνέπειες των προτεινόμενων ρυθμίσεων στην εθνική οικονομία.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά, λαμβάνοντας υπόψη
ομάδες, όπως ιδίως ΑμΕΑ (άτομα με αναπηρία), μονογονεϊκές οικογένειες, πρόσφυγες
κ.λπ..
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επιφέρουν μόνο θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία,
καθώς με την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου ωφελούνται τόσο οι επιχειρήσεις και
οι καταναλωτές, όσο και το κράτος.
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική
ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν από
την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για
τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση.
Η ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή αποτελεί όφελος της προτεινόμενης ρύθμισης
προς τους πολίτες. οι οποίοι πολύ συχνά πέφτουν θύματα παραποιημένων και επικίνδυνων
προϊόντων.
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση
των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη.
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις
διοικητικές διαδικασίες.
Άμεση επέμβαση του κρατικού ελεγκτικού μηχανισμού ελέγχου της αγοράς, διυπηρεσιακά,
χωρίς γραφειοκρατικές «αγκυλώσεις», καθώς η νέα Μονάδα θα διαθέτει ελεγκτικό
βραχίονα αποτελούμενο από ελεγκτές λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων.
Από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αναμένεται να υπάρξουν άμεσες συνέπειες στο
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει).
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Δεν υφίσταται.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της
Δημόσιας Διοίκησης.
Απλοποίηση και μείωση της γραφειοκρατίας στην διαδικασία ελέγχου της αγοράς και τη
καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου.
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο
απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν).
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως
εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.
8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας.
Υπουργείο Οικονομικών για λειτουργικά θέματα της ΔΙ.Μ.Ε.Α.. και αποσπάσεις
προσωπικού, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τις αποστάσεις προσωπικού.
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε
ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση
Συστήνονται διευθύνσεις και τμήματα
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη
της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.).
Όλες οι οδηγίες που δόθηκαν από την Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής
(ΚΕ.Ν.Ε.) ενσωματόθηκαν σο σχέδιο νόμου.
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η προτεινόμενη
ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων συναφών με την
προτεινόμενη.
Το άρθρο 100 του ν.4497/17 καταργείται.
Το άρθρο 56 του π.δ. 147/17 καταργείται
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9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην
έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει.
Ολιστική, διυπηρεσιακή αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και έλεγχος της
εσωτερικής αγοράς.
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως
υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή
αυτή.
Δεν εφαρμόζεται
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα
μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την προτεινόμενη ρύθμιση.
Επιχειρήσεις, καταναλωτές, ελεγκτικές υπηρεσίες της αγοράς (Δημοτική Αστυνομία,
Περιφέρειες κτλ).
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους
συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη
Το Σχέδιο Νόμου «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, διατάξεις για την ανάπτυξη, την
έρευνα και την καινοτομία» τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (opengov.gr) από τον
Υπουργό και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων από την 1 έως την 15 Ιουνίου
2020.
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας επιγραμματικά
τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή
επιμέρους θεμάτων της.
Το σχέδιο νόμου στο στάδιο της διαβούλευσης έλαβε συνολικά 41 σχόλια. Για τα άρθρα
που αφορούσαν στη ΔΙ.Μ.Ε.Α., το μεγαλύτερο μέρος των σχολίων (πάνω από 41%)
επικεντρώθηκε επί των άρθρων 3 και 21, τα οποία αφορούν στην αποστολή και τις
αρμοδιότητες της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και τη τροποποίηση του άρθρου 11 του ν.3377/2005,
αναφορικά με τη διαδικασία επιβολής προστίμων και κατασχέσεων/καταστροφών σε
περιπτώσεις εμπορίας και διακίνησης απομιμητικών/παραποιημένων αγαθών.
Τα θετικά σχόλια επικεντρώθηκαν στην αποστολή της ΔΙ.Μ.Ε.Α., ενώ το άρθρο 21 είχε τα
περισσότερα αρνητικά σχόλια.
10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη
διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει
κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου
Στα άρθρα 16 -18 του σχεδίου νόμου τροποποιούνται οι εξής διατάξεις:
-Άρθρο 16: Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4177/2013 (Α’173), με την οποία
επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής των ελέγχων νόμιμων παραστατικών για την προστασία
των εμπορικών σημάτων.
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-Άρθρο 17: Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 17 του ν. 4177/2013 (Α’173), όπου
προστίθενται υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο της αγοράς και την εφαρμογή των
κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.
-Άρθρο 18: Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 (Α’202), όπου προστίθενται
Διοικητικές κυρώσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης
απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων.
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα.
Όλες οι τροποποιούμενες διατάξεις των άρθρων 16-18 σχετίζονται τόσο με την εύρυθμη
λειτουργία της ΔΙ.Μ.Ε.Α., όσο και της εποπτευόμενης εσωτερικής αγοράς.
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει
συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.
Οι τροποποιούμενες διατάξεις των άρθρων 16-18 σχετίζονται τόσο με την εύρυθμη
λειτουργία της ΔΙ.Μ.Ε.Α., όσο και της εποπτευόμενης εσωτερικής αγοράς.
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης
διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους
πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Οι τροποποιούμενες διατάξεις των άρθρων 16-18 έχουν θετικές συνέπειες για την
οικονομία, την επιχειρηματικότητα, τα δημόσια έσοδα και την προστασία του καταναλωτή.
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε
«άλλης διάταξης».
Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. και οι συνεργαζόμενες με αυτή ελεγκτικές υπηρεσίες.
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος
προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και
τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία
αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.

εταίρους και εν γένει τα
στη διαβούλευση για κάθε μία
τη διάρκεια της διαβούλευσης,
διαβούλευσης που επελέγη,

Όλα τα συναρμόδια υπουργεία έλαβαν μέρος στη διαβούλευση του σχεδίου νόμου και
υπέβαλαν προτάσεις βελτίωσης, οι οποίες ελήφθησαν σοβαρά υπόψη στην τελική
διαμόρφωση του σχεδίου νόμου.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και
κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο παρόν
τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία «άλλη
διάταξη» χωριστά.
Θετικές υπήρξαν οι απόψεις για την αποστολή της ΔΙ.Μ.Ε.Α., ενώ οι αρνητικές απόψεις
επικεντρώθηκαν στο εύρος του πεδίου ελέγχου.
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει
κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου.
Αναφορικά με το άρθρο 29, υπήρχε διοικητική ασάφεια ως προς τις απαιτούμενες
αδειοδοτικές διαδικασίες, στις οποίες υπόκεινται οι μονάδες παραγωγής ισοτόπων –
ραδιοφαρμάκων, καθώς είναι μεν μεταποιητικές επιχειρήσεις, που εμπίπτουν επιπλέον
στον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας.
Το άρθρο 30 επιλύει το κενό στους σκοπούς του ΤΕΕ ως προς τις διαδικασίες πιστοποίησης
προσώπων.
Το άρθρο 31 αντιμετωπίζει τα θέματα χωροθέτησης των Κέντρων Αποθήκευσης και
Διανομής που λόγω μη μεταβατικών διατάξεων του π.δ. 59/2018 για τις χρήσεις γης
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να κλείσουν ή να μεταφερθούν εκτός αστικού ιστού με κίνδυνο
να δημιουργηθούν προβλήματα στην ομαλή τροφοδοσία της αγοράς, κάτι που πιθανά θα
οδηγήσει και σε αύξηση τιμών.
Το άρθρο 32 αντιμετωπίζει τις δυσκολίες στον προσδιορισμό της λογιστικής αξίας των
μετοχών της ΕΛΟΤ ΑΕ, από την οποία αποσχίστηκε ο κλάδος πιστοποίησης του 2012, διότι η
λογιστική αξία μεταβάλλεται και διαφοροποιείται στη βάση πολλών παραγόντων, κυρίως
όμως από τη χρονική στιγμή κατά την οποία διενεργείται, αφού αποσυνδέεται από την αξία
του εισφερθέντος κλάδου και εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση της ίδιας της
ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, στην οποία ανήκουν.
Επίσης, στο ίδιο άρθρο επιλύονται θέματα από την ίδρυση του ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης), που μέχρι πρότινος ανήκε ως αυτοτελής μονάδα στο ΕΣΥΠ (Εθνικό Σύστημα
Ποιότητας). Αν και έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω απόσχιση, διαιωνίζεται η σχετική
εκκρεμότητα και συγκεκριμένα τα λογιστικά βιβλία και οι οικονομικές καταστάσεις των δύο
αυτών νομικών προσώπων (τα οποία ανήκουν αμφότερα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και
εποπτεύονται μάλιστα από τον ίδιο Υπουργό) να μην μπορούν να απεικονίσουν την
αληθινή οικονομική τους κατάσταση, αφού συμπεριλαμβάνουν και εγγραφές που
εμφανίζουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις, στην πραγματικότητα, μη υπαρκτές, αφού δεν
αντιστοιχούνται με συναλλαγές μεταξύ διαφορετικών νομικών προσώπων.
ΟΙ ρυθμίσεις του άρθρου 33 έχουν ιδιαίτερη χρησιμότητα δεδομένης της σοβαρής
οικονομικής κρίσης των προηγούμενων ετών που απείλησε την βιωσιμότητα των
επιχειρήσεων και επιδείνωσε το πρόβλημα της ανεργίας. Εξάλλου, η παρουσία της
βιομηχανίας, που τηρεί και σέβεται τους περιβαλλοντικούς όρους, μπορεί να συνυπάρξει
αρμονικά στον αστικό ιστό, χωρίς να συνεπάγεται υποχρεωτικά «υποβάθμιση του
περιβάλλοντος».
Όλες οι ρυθμίσεις του άρθρου 33 εντάσσονται στο γενικότερο σχέδιο της Κυβέρνησης για
τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, δεδομένης και της τρέχουσας
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περιόδου εξαιρετικών συνθηκών λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού με
σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.
Με το άρθρο 34, αντιμετωπίζονται τα ζητήματα των επαγγελματιών στον κλάδο των
τεχνικών επαγγελμάτων, καθώς λόγω της ανεργίας των προηγούμενων χρόνων και της
υποαπασχόλησης αδυνατούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Συγκεκριμένα, στην πρώτη οκταετία αναφοράς, όπως επιβεβαιώνεται από τις περισσότερες
ομοσπονδίες και τα σωματεία των επαγγελματιών, η ελληνική οικονομική κρίση
δημιούργησε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και οικονομική ύφεση με συνέπεια να
πληγούν εκτός άλλων και οι τεχνικές επαγγελματικές δραστηριότητες. Ας σημειωθεί ότι η
«οικοδομή» ως κλάδος, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στην απασχόληση τεχνικών
επαγγελματιών και μηχανικών κυριολεκτικά κατέρρευσε. Στην κατάρρευση αυτή της
οικοδομής οφείλεται και ένα σημαντικό ποσοστό της μεγάλης αύξησης της ανεργίας και της
υποαπασχόλησης. Έτι περαιτέρω η επιβράδυνση της οικονομίας και το ασταθές οικονομικό
περιβάλλον της δεν ευνόησαν την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στη βιομηχανία που
αποτελεί επίσης πεδίο απασχόλησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Με το άρθρο 35 επιλύεται το ζήτημα της μη συνολικής καταγραφής των εγκατεστημένων
ανελκυστήρων, καθώς σήμερα τα υφιστάμενα Μητρώα τηρούνται ανά Περιφέρεια και
παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις.
Η διάταξη του άρθρου 36 στοχεύει στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Στρατηγικής
έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) σε εθνικό επίπεδο, στο σκέλος που αφορά τις επιχειρήσεις και
ενεργοποιεί σχετικές αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Με το άρθρο 37 αντιμετωπίζεται η ανάγκη της συνεχούς τεχνικής υποστήριξης του ΟΠΣ
ΑΔΕ, καθώς και του μεταβατικού ηλεκτρονικού συστήματος notifybusiness.gov.gr, μέσα από
το οποίο ο επιχειρηματίας αδειοδοτείται και μπορεί μόνο με ηλεκτρονική δήλωση
γνωστοποίησης να λειτουργήσει την επιχείρηση του.

11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα.
Το άρθρο 29 είναι κατάλληλο, καθώς διευκρινίζονται όλες οι εφαρμοζόμενες διατάζεις για
την νόμιμη λειτουργία των μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων.
Ως προς το άρθρο 30, η απαίτηση πιστοποιημένης επαγγελματικής επάρκειας για όλους
εκείνους που συμμετέχουν στην παραγωγή τεχνικού και βιομηχανικού έργου δημιουργεί
την αναγκαιότητα για προώθηση και προετοιμασία των απαιτούμενων δομών και
μηχανισμών πιστοποίησης προσώπων που ασκούν τεχνικά επαγγέλματα στην Ελλάδα, ώστε
το τεχνικό δυναμικό της χώρας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και υποχρεώσεις που
δημιουργούν οι υφιστάμενες πολιτικές, κάτι το οποίο εντάσσεται στον ρόλο του ΤΕΕ.
Με το άρθρο 31 αποσαφηνίζεται η άμεση εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 59/2018 ως
προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.
3325/2005 για τις αποθήκες, επιλύονται θέματα φαρμακαποθηκών, με ταυτόχρονη
χορήγηση παράτασης ως προς την καταληκτική προθεσμία κατά την οποία όλα τα Κέντρα
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Αποθήκευσης και Διανομής πρέπει να έχουν ακολουθήσει τις προβλεπόμενες αδειοδοτικές
διαδικασίες.
Με το άρθρο 32, η λογιστική αξία των μετοχών του ΕΛΟΤ αντικαθίσταται από την
(αποτιμηθείσα) καθαρή αξία του εισφερθέντος κλάδου, η οποία αποτελεί μέγεθος
συγκεκριμένο, αναμφισβήτητο, εγκριθέν και από τις δύο εταιρείες, αναγόμενο στον
πραγματικό χρόνο (στον χρόνο της απόσχισης). Η απόσβεση οφειλών του ΕΣΥΠ προς το
Δημόσιο ορίζεται έτσι ότι θ΄ ανέλθει στο ποσό στο οποίο αποτιμήθηκε η καθαρή αξία του
αποσχισθέντος κλάδου.
Επιπλέον επιλύεται οριστικά και το ζήτημα του ΕΣΥΔ, με τη ρητή πρόβλεψη για διαγραφή
του συνόλου των εν λόγω εγγραφών από τα λογιστικά βιβλία τόσο του ΕΣΥΠ όσο και του
ΕΣΥΔ. Τέλος, με το ως άνω άρθρο ανακτάται το δικαίωμα καθιέρωσης σημάτων
πιστοποίησης από τον ΕΛΟΤ, το οποίο παρέχει στον οργανισμό μια αρμοδιότητα άμεσα
συνυφασμένη με την τυποποίηση, που την έχουν πλέον αποκτήσει όλοι οι οργανισμοί του
ευρύτερου δημόσιου τομέα (ως η παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4679/2020 ορίζει), η οποία
μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο χάραξης πολιτικών ποιότητας, με επιπλέον
δυνατότητα επίτευξης πρόσθετων εσόδων για τον Οργανισμό.
Οι ρυθμίσεις του άρθρου 33 έχουν ιδιαίτερη χρησιμότητα δεδομένης της σοβαρής
οικονομικής κρίσης των προηγούμενων ετών που απείλησε την βιωσιμότητα των
επιχειρήσεων και επιδείνωσε το πρόβλημα της ανεργίας. Εξάλλου, η παρουσία της
βιομηχανίας, που τηρεί και σέβεται τους περιβαλλοντικούς όρους, μπορεί να συνυπάρξει
αρμονικά στον αστικό ιστό, χωρίς να συνεπάγεται υποχρεωτικά «υποβάθμιση του
περιβάλλοντος».
Με το άρθρο 34, αντιμετωπίζονται οι συνέπειες του προβλήματος χωρίς να θίγεται ο
ουσιώδης σκοπός της διάταξης, δηλαδή η εξασφάλιση ότι ο επαγγελματίας ασκεί για το
ελάχιστο απαιτούμενο όριο την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα. Επιπλέον,
συμπληρώνεται ο κατάλογος των απαιτούμενων τίτλων σπουδών για την πρόσβαση ενός
προσώπου στις επαγγελματικές δραστηριότητες του τεχνικού μηχανικού εγκαταστάσεων.
Συγκεκριμένα προστίθεται το δίπλωμα ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικός Εργαλειομηχανών
Αριθμητικού Ελέγχου C.N.C., το οποίο εκ παραδρομής είχε παραληφθεί, καθώς στο ίδιο ΠΔ
δίνεται πρόσβαση στις ως άνω επαγγελματικές δραστηριότητες σε απόφοιτους κατώτερων
βαθμίδων.
Τέλος απλοποιείται η διαδικασία για την αναγγελία ή την απόκτηση της άδειας του χειριστή
μηχανήματος έργου, με την επέκταση του απαιτούμενου δικαιολογητικού για την απόδειξη
της αρτιμέλειας, της ορθής όρασης και ακοής του ενδιαφερόμενου ώστε να καταλαμβάνει
τα πιστοποιητικά από κάθε υγειονομική υπηρεσία του δημοσίου και όχι μόνο από τα
δημόσια νοσοκομεία.
Με το άρθρο 35, επιτυγχάνεται η καταγραφή σε κεντρικό επίπεδο του συνόλου των
υφιστάμενων λειτουργούντων, καταχωρημένων και μη ανελκυστήρων, μέσω ενός
σύγχρονου τεχνολογικά, ηλεκτρονικού, ενιαίου μητρώου που θα περιλαμβάνει πεδία
καταχώρησης σχετιζόμενα τόσο με θέματα που αφορούν στην εγκατάσταση των
ανελκυστήρων, όσο και με θέματα παροχής υπηρεσιών συντήρησης μέσω αδειοδοτημένων
συνεργείων.
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Η διάταξη του άρθρου 36 στοχεύει στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Στρατηγικής
έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) σε εθνικό επίπεδο, στο σκέλος που αφορά τις επιχειρήσεις και
ενεργοποιεί σχετικές αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Με το άρθρο 37, δεδομένου ότι το ΟΠΣ-ΑΔΕ λόγω της πολυπλοκότητας του απαιτεί συνεχή
τεχνική υποστήριξη, δημιουργείται ένα υποστηρικτικό σύστημα τεχνικής υποστήριξης για
την λειτουργία, τη συντήρηση και την αναβάθμιση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, καθώς και του
μεταβατικού ηλεκτρονικού συστήματος notifybusiness.gov.gr, ενώ προβλέπεται η
δυνατότητα το σύστημα αυτό να ανατίθεται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με
αντίστοιχη εμπειρία.
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει
συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.
Ως προς τα άρθρα του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Β’, αυτά έχουν συμπεριληφθεί στο
συγκεκριμένο νομοσχέδιο, καθώς στο κύριο μέρος αυτού ήδη περιλαμβάνονται ρυθμίσεις
που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, επεκτεινόμενων των ρυθμίσεων και στην
ενίσχυση του αδειοδοτικού περιβάλλοντος και εν γένει της επιχειρηματικότητας, με άρση
των διοικητικών εμποδίων και αποτελούν θέματα του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης
διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους
πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Τα άρθρα, κυρίως που αφορούν την χορήγηση παρατάσεων, θα επηρεάσουν θετικά την
οικονομία και τις επιχειρήσεις ως προς το δικαίωμα δραστηριοποίησης τους, το οποίο θα
εκλείψει λόγω της παρέλευσης των επιμέρους προθεσμιών, χωρίς υποβάθμιση του
περιβάλλοντος, καθώς οι ρυθμίσεις ισχύουν πάντα τηρουμένης της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης.
Θετικά θα επηρεάσουν την οικονομία, μέσω της δραστηριοποίησης των απασχολούμενων
στον κλάδο των τεχνικών επαγγελμάτων, και οι ρυθμίσεις ως προς τα στοιχεία που
υποχρεούνται να προσκομίσουν ανά οκταετία για την θεώρηση των αδειών τους.
Επιπλέον, θετικές αναμένονται οι συνέπειες για τους πολίτες από τη σύσταση του Ενιαίου
Μητρώου Ανελκυστήρων, καθώς η καταγραφή του συνόλου των εγκατεστημένων
ανελκυστήρων και η συνεπακόλουθη άντληση της πληροφορίας για τον συνολικό αριθμό
εγκατεστημένων ανελκυστήρων στα κτίρια της επικράτειας θα συντελέσει αποφασιστικά
στη διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου στον εν λόγω τομέα θεσμικών ρυθμίσεων
αναφορικά με τους ανελκυστήρες
Τα άρθρα που αφορούν τις λογιστικές απεικονίσεις των εποπτευόμενων φορέων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεν αναμένεται να έχουν άμεσες συνέπειες στην
οικονομία και στο περιβάλλον.
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε
«άλλης διάταξης».
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Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων διά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας,
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διά της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού
και Αστικού Περιβάλλοντος, Περιφερειακές Διευθύνσεις Ανάπτυξης.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Αναγκαιότητα – Καταλληλότητα – Σκοπός – Οφέλη
Άρθρο 39: Η προτεινόμενη ρύθμιση της περ. α’ της παρ. 1 με την οποία επικαιροποιούνται
οι συμμετέχοντες στην Επιτροπή του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967 (Α’ 132) κρίνεται αναγκαία
δεδομένης της αναδιάρθρωσης των διαφόρων Υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται τα
μέλη της εν λόγω Επιτροπής, λαμβανομένης ειδικότερα υπόψη της σύστασης και της
μεταφοράς αρμοδιοτήτων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με το ν. 4389/2016 (Α’
94) και της σύστασης της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την
παράγραφο 1 του άρθρου 2 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123). Οι ρυθμίσεις της περ. β’ της παρ. 1
είναι απαραίτητες και κατάλληλες προκειμένου να δύνανται οι εταιρίες που υπάγονται στις
διατάξεις του α.ν. 89/1967 να ξεκινήσουν τη νέα δραστηριότητα για την οποία χορηγούνται
οι ενισχύσεις αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης χωρίς να είναι υποχρεωμένες να
περιμένουν την έκδοση της απόφασης, προκειμένου να καταστούν οι σχετικές δαπάνες
επιλέξιμες. Περαιτέρω, οι ρυθμίσεις της περ. γ’ κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να
ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ένταξης των έργων που υλοποιούνται από τις εταιρίες του α.ν.
89/1967 στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
αλλά και για την αποσαφήνιση της σειράς προτεραιότητας που πρέπει να ακολουθείται
στην εξέταση των αιτημάτων και στην έκδοση των αποφάσεων χορήγησης των ενισχύσεων
των άρθρων 6 και 7 του α.ν. 89/1967 για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου καθώς
και επιτάχυνσης της αξιολόγησης των αιτημάτων χορήγησης των εν λόγω ενισχύσεων.
Τέλος η προσθήκη με την παρ. 2 της εξαίρεσης των γραφείων αλλοδαπών εταιρειών που
εγκαθίστανται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 από την
υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. κρίνεται αναγκαία για λόγους αποφυγής ασαφειών και
ασφάλειας του δικαίου, δεδομένης και της ήδη ρητής εξαίρεσης από την άνω υποχρέωση
των γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α` 77) και του α.ν.
378/1968 (Α` 82).
Άρθρο 40: Με την διάταξη της περ. α’ της παρ. 1 επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση στην
υφιστάμενη διάταξη της περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4399/2016. Ειδικότερα η
προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη για την ορθή αποτύπωση της διάταξης της περ.
β’ της παρ. 10 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής της 14ης
Ιουνίου 2017, που τροποποίησε τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ – ΕΕ 651/2014), ως
προς τον όρο που συντρέχει για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Με την περ. β’ της παρ. 1, για το σκοπό της βελτίωσης του πλαισίου του επενδυτικού νόμου
όσον αφορά στις επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων και ειδικότερα σε
ενσώματα στοιχεία ενεργητικού υιοθετείται το ευνοϊκότερο καθεστώς των αντίστοιχων
διατάξεων του προαναφερθέντος Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής (Γ.Α.Κ) για τις

243

247

μικρές επιχειρήσεις ως προς την έννοια του ανεξάρτητου πωλητή των υφιστάμενων παγίων
ενεργητικού μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης. Περαιτέρω, με την προτεινόμενη διάταξη
παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης των μηχανημάτων και του λοιπού εξοπλισμού παγίων
στοιχείων του ενεργητικού, ανεξαρτήτως παλαιότητας, καθιστώντας τα στοιχεία αυτά
αξιοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης. Επιπλέον, με την περ. γ’,
παρέχεται η δυνατότητα και στα φυσικά και νομικά πρόσωπα, πλέον του Δημοσίου, να
εκμισθώνουν στον επενδυτικό φορέα έκταση που τους ανήκει για την υλοποίηση του
επενδυτικού τους σχεδίου.
Οι επερχόμενες τροποποιήσεις με τις περ. δ’ και ε’ της παρ. 1 επί των παραγράφων 3 και 11
του άρθρου 16 του ν. 4399/2016 κρίνονται αναγκαίες για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης
των επενδυτικών σχεδίων, αφού ενσωματώνουν στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου και
ειδικά στο πεδίο της πιστοποίησης του ελέγχου της υλοποίησης του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό
(50%) την πρακτική των προκαταβολών προς τους επενδυτικούς φορείς μέρους των
παρεχόμενων ενισχύσεων. Η εν λόγω, δε, πιστοποίηση συνδέεται όχι μόνο με ελέγχους που
έχει διενεργήσει η Υπηρεσία αλλά και με ελέγχους που έχουν διενεργήσει τα πρόσωπα της
παραγράφου 11 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.
Οι ρυθμίσεις της περ. ζ’ της παρ. 1 κρίνονται αναγκαίες, προκειμένου να διευκολυνθεί η
ολοκλήρωση επενδύσεων που υπήχθησαν στους προγενέστερους επενδυτικούς νόμους
3908/2011 και 3299/2004 αλλά αντιμετώπισαν δυσκολίες οφειλόμενες στην οικονομική
συγκυρία των προηγούμενων ετών. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα
ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων για τα οποία υπάρχει ακόμα η πρόθεση και η
δυνατότητα ολοκλήρωσης της επένδυσης, συμβάλλοντας στην βελτίωση της οικονομικής
κατάστασης της χώρας και την ενδυνάμωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε συνθήκες
υγιούς ανταγωνιστικότητας. Περαιτέρω η ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων θα
συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης με άμεση θετική συνέπεια στην κοινωνία και
στους πολίτες. Η προτεινόμενη διάταξη είναι άμεσης εφαρμογής και δεν απαιτείται η
έκδοση δευτερογενούς δικαίου. Επιτυγχάνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η ολοκλήρωση
εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, ενώ ταυτόχρονα, διασφαλίζεται το δημόσιο
συμφέρον. Στο πλαίσιο αυτό χορηγείται νέα παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης μέχρι
την 31η Δεκεμβρίου 2021 για επενδυτικά σχέδια που υπήχθησαν στους επενδυτικούς
νόμους 3908/2011 και 3299/2004 και πληρούν τις προϋποθέσεις υλοποίησης του 50% του
επενδυτικού κόστους σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα για τους
ίδιους ως άνω σκοπούς και με τα ως άνω αναμενόμενα αποτελέσματα, ρυθμίζονται και τα
ζητήματα της παράτασης των προθεσμιών ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των ν.
3908/2011 και 3299/2004 για λόγους ανωτέρας βίας.
Η τροποποίηση που επέρχεται με τις διατάξεις της περ. η’ κρίνεται αναγκαία για την
επιτάχυνση του συνόλου των διαδικασιών υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.
Ειδικότερα, προς διευκόλυνση των επενδυτικών φορέων και με δεδομένα τα κωλύματα που
εντοπίζονται στην λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του
Αναπτυξιακού νόμου (ΠΣΚΕ), για τα αναφερόμενα στην εν λόγω διάταξη επενδυτικά σχέδια,
προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας του συνόλου των πράξεων υλοποίησής τους εκτός
του Πληροφοριακού Συστήματος.
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Με τις διατάξεις της περ. θ’ της παρ. 1 επιτυγχάνεται ο εξορθολογισμός της υπάρχουσας
ρύθμισης της υποπερ. ββ΄ της περ. α’ της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016.
Συγκεκριμένα, με την επερχόμενη τροποποίηση και για τις ανάγκες του αναπτυξιακού
νόμου, προκειμένου να θεωρηθούν τακτοποιημένες οι αυθαίρετες κατασκευές, αρκεί η
διαπίστωση της πλήρους εξόφλησης του ποσού του ενιαίου ειδικού προστίμου, χωρίς να
απαιτείται περαιτέρω η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης περαίωσης της όλης
διαδικασίας ρύθμισής του. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται επιτάχυνση της
διαδικασίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων με παράλληλη διασφάλιση του
δημοσίου συμφέροντος.
Με τις διατάξεις της περ. ι’ συμπληρώνεται κενό στον ν. 2601/1998 στο πεδίο της
διαπίστωσης των παραβάσεων εκ μέρους των επενδυτικών φορέων, το οποίο καλυπτόταν
με αναλογική εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων των ν. 3299/2004 και 3908/2011. Κατ΄
εφαρμογήν των αρχών της νομιμότητας και της ασφάλειας δικαίου θεσμοθετείται σαφής
και ορισμένος καθορισμός των χρονικών ορίων ελέγχου της αρμόδιας υπηρεσίας για την
διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και των επερχόμενων εξ αυτών συνεπειών.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 2 επέρχεται εξομοίωση του αντίστοιχου
νομοθετικού καθεστώτος των ν. 4399/2016 και 3299/2004 με εκείνο του ν. 3908/2011, στον
τομέα της πιστοποίησης της υλοποίησης του 50% του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών
ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων.
Άρθρο 41: Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 41, με τις οποίες παρέχεται δυνατότητα ενίσχυσης
των κατασκευασμένων από ιδιώτες αθλητικών χώρων μέσω των διατάξεων του
επενδυτικού νόμου 4399/2016 εκτιμάται ότι θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα τόσο για τον
αθλητισμό και την κοινωνία όσο και για την οικονομία, σε μακροοικονομικό επίπεδο μέσω
της οικονομικής ανάπτυξης ενός πολλά υποσχόμενου κλάδου παγκοσμίως, ήτοι αυτού της
αθλητικής οικονομίας.
Άρθρο 42: Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία και κατάλληλη για τη διευκόλυνση
της υλοποίησης των επενδύσεων δεδομένου ότι δίνεται έμφαση στην κατηγορία δαπάνης
που αφορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό, η οποία συνιστά σημαντικό παράγοντα
υλοποίησης των επενδύσεων.
Άρθρο 43: Οι διατάξεις για τις Στρατηγικές Επενδύσεις του άρθρου 43, κρίνονται αναγκαίες
για την προσέλκυση επενδύσεων με σημαντικό αποτύπωμα στην εθνική οικονομία, τη
βελτιστοποίηση του πλαισίου παροχής κινήτρων σε Στρατηγικές Επενδύσεις, την
επιτάχυνση και διευκόλυνση της διαδικασίας υπαγωγής τους στο πλαίσιο του ν. 4608/2019
(Α’ 66) αλλά και της αδειοδότησής τους καθώς και την καλύτερη και αποτελεσματικότερη
αξιοποίηση των πάσης φύσεως ακινήτων που ανήκουν στο δημόσιο τομέα από ιδιώτες, για
την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, με αποτέλεσμα την υλοποίηση σημαντικών
αναπτυξιακών έργων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Με τη θέσπιση των εν λόγω διατάξεων
εκτιμάται η ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας και η προσέλκυση
σημαντικών επενδυτικών εγχειρημάτων, μέσω της επιτάχυνσης και απλοποίησης των
σχετικών διαδικασιών, με συνέπεια την επίτευξη οικονομικών αποτελεσμάτων για τη χώρα
σε μακροοικονομικό επίπεδο.
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Άρθρο 44: Οι ρυθμίσεις του άρθρου 44 κρίνονται αναγκαίες για τον εξορθολογισμό του
πλαισίου και τη σαφέστερη θεσμοθέτηση των προϋποθέσεων καθώς και της διαδικασίας,
των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των προθεσμιών για την επιστροφή ή κατάπτωση
των εγγυητικών επιστολών που υποβάλλονται από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις του άρθρου
25 του ν. 27/1975, μετά την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής τους στις διατάξεις του
άρθρου αυτού και εκτιμάται ότι θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του διοικητικού
φόρτου των αρμόδιων υπηρεσιών και την διευκόλυνση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, με
παράλληλη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Άρθρο 46: Με το προτεινόμενο άρθρο καθορίζεται η παροχή ισχυρότερων φορολογικών
κινήτρων για Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) μέσω της αύξησης του επιπλέον ποσοστού
φορολογικής έκπτωσης των δαπανών για Ε&Α της παραγράφου 1 του άρθρου 22Α του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), από +30% σε +100%. Επιπλέον, εισάγεται
νέα, εναλλακτική, διαδικασία πιστοποίησης των δαπανών μέσω της προσθήκης
παραγράφου 3 στο άρθρο 22Α με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ιδιωτικού
τομέα για τη σημαντική μείωση του φόρτου εργασίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.). Σύμφωνα με τη νέα παράλληλη διαδικασία, οι επιχειρήσεις που θα
την επιλέξουν μπορούν να επιταχύνουν την εξέταση των αιτημάτων τους υποβάλλοντας
βεβαιώσεις από ορκωτούς λογιστές με τις οποίες πιστοποιείται η ορθότητα των λογιστικών
εγγραφών. Η Γ.Γ.Ε.Τ. θα διενεργεί έλεγχο μόνο στο φυσικό αντικείμενο των ερευνητικών
σχεδίων, ήτοι τον χαρακτηρισμό των δαπανών ως Ε&Α, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι
μηνών. Τα ειδικότερα θέματα της διαδικασίας πιστοποίησης ρυθμίζονται με κοινή
υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμοδίου για την Έρευνα και την
Τεχνολογία Υπουργού.
Αναγκαιότητα – Συνέπειες στην οικονομία
Η ανωτέρω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία καθώς με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να αυξηθούν
οι δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α), να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις
εργασίας στον χώρο της Έρευνας και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας.
Επιπλέον, θα ενισχυθεί η πορεία σύγκλισης της χώρας στο πεδίο των δαπανών για Έρευνα
& Ανάπτυξη προς τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο και θα υπάρξει θετική επίδραση στην
προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων (Foreign Direct Investment).
Καταλληλότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση για τη σχετικά με την προσαύξηση σε 100% της έκπτωσης
δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, άπτεται φορολογικών θεμάτων και είναι
δυνατό να επιτευχθεί μόνο δια της νομοθετικής οδού και όχι με προώθηση άλλων
ρυθμίσεων δευτερογενούς δικαίου.
Νομιμότητα
Η προωθούμενη διάταξη είναι σύμφωνη με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους και εντός
του πλαισίου της υποχρέωσης της Πολιτείας για την εν γένει προώθηση της οικονομικής
ανάπτυξης.
Αρμοδιότητα
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Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Υπουργείο Οικονομικών.
Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Κατά τη σύνταξη των προτεινόμενων διατάξεων τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ) για την κατάρτιση νομοθετικών
ρυθμίσεων και οι κανόνες καλής νομοθετικής πρακτικής.
Άρθρο 47: Με το προτεινόμενο άρθρο συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών (startups) Επιχειρήσεων». Η εγγραφή στο εν λόγω
Μητρώο γίνεται μέσω αξιολογικής διαδικασίας. Με κοινή υπουργική απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών και του αρμοδίου για την έρευνα και την τεχνολογία Υπουργού, η
οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και
Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), καθορίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα.
Δεύτερον, με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται ότι ως νεοφυής (startups) επιχείρηση νοείται
κάθε επιχείρηση που εγγράφεται στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών (startups) Επιχειρήσεων για
το σύνολο της κείμενης νομοθεσίας κείμενη νομοθεσία.
Τρίτον, δύνανται να διαβιβάζονται στην Γ.Γ.Ε.Τ. στοιχεία από άλλα μητρώα ή βάσεις
δεδομένων που τηρούνται στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, για τις επιχειρήσεις
που αιτούνται την εγγραφή τους ή είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο, με την επιφύλαξη του
άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (A’ 170). Για τη ρύθμιση των σχετικών θεμάτων εκδίδεται
κοινή υπουργική απόφαση του αρμοδίου για την έρευνα και την τεχνολογία Υπουργού και
του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού.
Αναγκαιότητα – Συνέπειες στην οικονομία
Η ανωτέρω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία καθώς το ελληνικό κράτος δε διαθέτει κάποια
επίσημη καταγραφή των νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός του και
παρουσιάζεται δυσχέρεια στον σχεδιασμό στοχευμένων κινήτρων για την υποστήριξη και
καλλιέργεια των επιχειρήσεων αυτών, εντός του ανταγωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος.
Καταλληλότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση για τη σύσταση του ψηφιακού «Εθνικού Μητρώου Νεοφυών
Επιχειρήσεων» είναι δυνατό να επιτευχθεί μόνο δια της νομοθετικής οδού και όχι με
προώθηση άλλων ρυθμίσεων δευτερογενούς δικαίου.
Νομιμότητα
Η προωθούμενη διάταξη είναι σύμφωνη με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους και εντός
του πλαισίου της υποχρέωσης της Πολιτείας για την εν γένει προώθηση της οικονομικής
ανάπτυξης.
Αρμοδιότητα
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Υπουργείο Οικονομικών.
Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Κατά τη σύνταξη των προτεινόμενων διατάξεων τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ) για την κατάρτιση νομοθετικών
ρυθμίσεων και οι κανόνες καλής νομοθετικής πρακτικής.
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Άρθρο 48: Με το προτεινόμενο άρθρο, τροποποιείται το άρθρο 17 Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας (ΚΦΔ) και δίνεται η δυνατότητα στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας να αντλεί στοιχεία μητρώου και οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων, οι
οποίες υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή ή είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο
Νεοφυών Επιχειρήσεων. Με κοινή απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ και του αρμόδιου
Υπουργού για τα θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας καθορίζονται ο ειδικότερος τρόπος, το
είδος και το πλήθος των στοιχείων μητρώου και οικονομικών στοιχείων που διαβιβάζονται
Αναγκαιότητα – Συνέπειες στην οικονομία
Η ανωτέρω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία καθώς τα στοιχεία των επιχειρήσεων είναι
απαραίτητα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Εθνικού Μητρώου
Νεοφυών Επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η άμεση και έγκυρη
ενημέρωση του Μητρώου, δίχως να δημιουργείται διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις
και για τις φορολογικές υπηρεσίες.
Καταλληλότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση με την οποία δίνεται η δυνατότητα στη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας να αντλεί στοιχεία μητρώου και οικονομικά στοιχεία των
επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή ή είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, άπτεται φορολογικών θεμάτων και είναι δυνατό να
επιτευχθεί μόνο δια της νομοθετικής οδού και όχι με προώθηση άλλων ρυθμίσεων
δευτερογενούς δικαίου.
Νομιμότητα
Η προωθούμενη διάταξη είναι σύμφωνη με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους και εντός
του πλαισίου της υποχρέωσης της Πολιτείας για την εν γένει προώθηση της οικονομικής
ανάπτυξης.
Αρμοδιότητα
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Υπουργείο Οικονομικών.
Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Κατά τη σύνταξη των προτεινόμενων διατάξεων τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ) για την κατάρτιση νομοθετικών
ρυθμίσεων και οι κανόνες καλής νομοθετικής πρακτικής.
Άρθρο 49: Με το προτεινόμενο άρθρο θεσπίζεται η παροχή φορολογικού κινήτρου για την
αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας προς τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου, ποσό ίσο με το 50% του ποσού της επένδυσης εκπίπτει από το
φορολογητέο εισόδημά φυσικού προσώπου το οποίο εισφέρει κεφάλαιο σε επιχείρηση
εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων. Επιπλέον, τίθενται όρια στον
αριθμό επενδύσεων και στο ποσό ανά επένδυση, και ορίζεται σε 300.000 ευρώ, ανά
ημερολογιακό έτος, το μέγιστο ποσό, επί του οποίου έχει εφαρμογή το άρθρο ανά φυσικό
πρόσωπο. Τέλος, προβλέπεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών και του αρμοδίου για την Έρευνα και την Τεχνολογία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού ή Υφυπουργού, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας
ορίζονται επιμέρους θέματα όπως οι όροι και οι προϋποθέσεις που συντρέχουν για τον
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χαρακτηρισμό του φορολογουμένου – φυσικού προσώπου ως επενδυτή κατά την έννοια
του παρόντος (angel investor), ο τρόπος, ο χρόνος και τα χαρακτηριστικά της εισφοράς του
κεφαλαίου, η διαδικασία έκπτωσης του φόρου των φυσικών προσώπων κ.α.
Αναγκαιότητα – Συνέπειες στην οικονομία
Η ανωτέρω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία καθώς οι επενδύσεις στις νεοφυείς επιχειρήσεις
συνοδεύονται από ανάληψη υψηλού επιπέδου ρίσκου από πλευράς των επενδυτών. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα την αποθάρρυνση των επενδύσεων και συνεπάγεται περιορισμένη
επενδυτική δραστηριότητα, η οποία δυσχεραίνει την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων
και την ωρίμανση του οικοσυστήματος που αυτές συνθέτουν.
Καταλληλότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση για τη μείωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που
εισφέρουν κεφάλαια σε εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών
Επιχειρήσεων, άπτεται φορολογικών θεμάτων και είναι δυνατό να επιτευχθεί μόνο δια της
νομοθετικής οδού και όχι με προώθηση άλλων ρυθμίσεων δευτερογενούς δικαίου.
Νομιμότητα
Η προωθούμενη διάταξη είναι σύμφωνη με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους και εντός
του πλαισίου της υποχρέωσης της Πολιτείας για την εν γένει προώθηση της οικονομικής
ανάπτυξης.
Αρμοδιότητα
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Υπουργείο Οικονομικών.
Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Κατά τη σύνταξη των προτεινόμενων διατάξεων τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ) για την κατάρτιση νομοθετικών
ρυθμίσεων και οι κανόνες καλής νομοθετικής πρακτικής.
Άρθρο 50:
Με την παρούσα τροποποίηση προστίθεται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 135 του ν.
4472/2017 το δικαίωμα αποζημίωσης των ερευνητών από την τέλεση αξιολόγησης
προτάσεων ή έργων.
Αναγκαιότητα – Συνέπειες στην οικονομία
Με την πρόβλεψη αυτή αποκαθίσταται η αδικία να εργάζονται ερευνητές για την
αξιολόγηση προτάσεων και έργων και να μην αμείβονται. Επιπλέον, αποτελεί κίνητρο, ώστε
ακόμα περισσότεροι καταξιωμένοι ερευνητές να έχουν κίνητρο να ασχοληθούν με τις
αξιολογήσεις αυτές.

Καταλληλότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση για το δικαίωμα αποζημίωσης των ερευνητών από την τέλεση
αξιολόγησης προτάσεων ή έργων, άπτεται μισθολογικών θεμάτων και είναι δυνατό να
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επιτευχθεί μόνο δια της νομοθετικής οδού και όχι με προώθηση άλλων ρυθμίσεων
δευτερογενούς δικαίου.
Νομιμότητα
Η προωθούμενη διάταξη είναι σύμφωνη με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους και εντός
του πλαισίου της υποχρέωσης της Πολιτείας για την εν γένει προώθηση της οικονομικής
ανάπτυξης.
Αρμοδιότητα
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Υπουργείο Οικονομικών.
Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Κατά τη σύνταξη των προτεινόμενων διατάξεων τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ) για την κατάρτιση νομοθετικών
ρυθμίσεων και οι κανόνες καλής νομοθετικής πρακτικής.
Άρθρο 51: Με την παρούσα τροποποίηση αντικαθίσταται η παράγραφος 10 του άρθρου 24
του ν. 4310/2014 και δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιούνται συνεδριάσεις των
επιτροπών Αξιολόγησης και Ενστάσεων, των παρ. 8 και 9 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014
(Α΄ 258), μέσω τηλεδιάσκεψης.
Αναγκαιότητα – Συνέπειες στην οικονομία
Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν
αποτελεσματικά οι Επιτροπές Αξιολόγησης και Ενστάσεων στο νέο πλαίσιο που έχει
διαμορφωθεί, με στόχο την ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης
προτάσεων ερευνητικών έργων, την εκδίκαση ενστάσεων και την εύρυθμη και απρόσκοπτη
λειτουργία των επιτροπών, χωρίς τη φυσική παρουσία των μελών τους.
Καταλληλότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση για δυνατότητα λειτουργίας των Επιτροπών Αξιολόγησης και
Ενστάσεων μέσω τηλεδιασκέψεων, είναι δυνατό να επιτευχθεί μόνο δια της νομοθετικής
οδού και όχι με προώθηση άλλων ρυθμίσεων δευτερογενούς δικαίου.
Νομιμότητα
Η προωθούμενη διάταξη είναι σύμφωνη με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους και εντός
του πλαισίου της υποχρέωσης της Πολιτείας για την εν γένει προώθηση της οικονομικής
ανάπτυξης.
Αρμοδιότητα
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Κατά τη σύνταξη των προτεινόμενων διατάξεων τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ) για την κατάρτιση νομοθετικών
ρυθμίσεων και οι κανόνες καλής νομοθετικής πρακτικής.
Άρθρο 52: Με την παρούσα τροποποίηση γίνεται καθορισμός του Ελληνικού Ιδρύματος
Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) ως δικαιούχου χρηματοδότησης από το

250

254

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), μέσω τροποποίησης του άρθρου 2 ν.
4429/2016.
Αναγκαιότητα – Συνέπειες στην οικονομία
Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να έχει το Ελληνικό Ίδρυμα
Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) τη δυνατότητα να αντλήσει
χρηματοδότηση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Το ΕΛΙΑΜΕΠ
είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός παραγωγής έρευνας, ιδεών και
προτάσεων πολιτικής, με πολυετή εμπειρία στην υποβολή και υλοποίηση ερευνητικών
προγραμμάτων και έργων αριστείας στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.
Καταλληλότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση για τον καθορισμό του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και
Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) ως δικαιούχου χρηματοδότησης από το Ελληνικό Ίδρυμα
Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), είναι δυνατό να επιτευχθεί μόνο δια της νομοθετικής
οδού και όχι με προώθηση άλλων ρυθμίσεων δευτερογενούς δικαίου.
Νομιμότητα
Η προωθούμενη διάταξη είναι σύμφωνη με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους και εντός
του πλαισίου της υποχρέωσης της Πολιτείας για την εν γένει προώθηση της οικονομικής
ανάπτυξης.
Αρμοδιότητα
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Κατά τη σύνταξη των προτεινόμενων διατάξεων τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ) για την κατάρτιση νομοθετικών
ρυθμίσεων και οι κανόνες καλής νομοθετικής πρακτικής.
Άρθρο 5: Με την παρούσα τροποποίηση εισάγεται η πρόβλεψη για απαλλαγή από φόρο,
κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά των υποτροφιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και
Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), μέσω αναλογικής εφαρμογής της παρ. 7 του άρθρου 72 του ν.
4610/2019.
Αναγκαιότητα – Συνέπειες στην οικονομία
Η προτεινόμενη ρύθμιση για απαλλαγή από φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά των
υποτροφιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) κρίνεται αναγκαία
προκειμένου οι υποτροφίες που χορηγούνται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και
Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο με τις υποτροφίες αριστείας
και τις ανταποδοτικές υποτροφίες που χορηγούνται από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι..
Καταλληλότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση για απαλλαγή από φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά των
υποτροφιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), άπτεται
φορολογικών και ασφαλιστικών θεμάτων και είναι δυνατό να επιτευχθεί μόνο δια της
νομοθετικής οδού και όχι με προώθηση άλλων ρυθμίσεων δευτερογενούς δικαίου.
Νομιμότητα
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Η προωθούμενη διάταξη είναι σύμφωνη με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους και εντός
του πλαισίου της υποχρέωσης της Πολιτείας για την εν γένει προώθηση της οικονομικής
ανάπτυξης.
Αρμοδιότητα
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Υπουργείο Οικονομικών.
Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Κατά τη σύνταξη των προτεινόμενων διατάξεων τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ) για την κατάρτιση νομοθετικών
ρυθμίσεων και οι κανόνες καλής νομοθετικής πρακτικής.
Άρθρο 54: Mε την παρούσα τροποποίηση επιδιώκεται η ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη
λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
(ΕΙΕ), δύο διακριτών πλέον φορέων βάσει του άρθρου 59 του ν. 4623/2019 (Α’ 134)
«Σύσταση και λειτουργία του Ν. Π.Ι.Δ. «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού
Περιεχομένου»». Ειδικότερα, ρυθμίζονται τα θέματα της βιβλιοθήκης, όπου ορίζεται ότι
ανήκει στο ΕΙΕ και του προσωπικού που εργάζεται σε αυτήν. Επιπλέον, διευκρινίζονται τα
περιουσιακά δικαιώματα του ΕΙΕ επί των υλικών περιουσιακών στοιχείων και του
εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης. Τέλος, επιλύονται ζητήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με
το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΕΙΕ επί του κτιρίου που στεγάζεται και η διαδικασία και ο
ακριβής τρόπος υπολογισμού της συμμετοχής του ΕΚΤ στις λειτουργικές δαπάνες του.
Αναγκαιότητα – Συνέπειες στην οικονομία
Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου ρυθμιστούν τα θέματα
λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
(ΕΙΕ), ούτως ώστε οι δύο φορείς να μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους.
Καταλληλότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση θεμάτων είναι δυνατό να επιτευχθεί μόνο δια της νομοθετικής
οδού και όχι με προώθηση άλλων ρυθμίσεων δευτερογενούς δικαίου.
Νομιμότητα
Η προωθούμενη διάταξη είναι σύμφωνη με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους και εντός
του πλαισίου της υποχρέωσης της Πολιτείας για την εν γένει προώθηση της οικονομικής
ανάπτυξης.
Αρμοδιότητα
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Κατά τη σύνταξη των προτεινόμενων διατάξεων τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ) για την κατάρτιση νομοθετικών
ρυθμίσεων και οι κανόνες καλής νομοθετικής πρακτικής.
Άρθρο 55: Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται ότι η αύξηση του ποσοστού
φορολογικής έκπτωσης από +30% σε +100%, που ορίσθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 22 Α
του ν.4172/2013, θα ισχύσει για τις δαπάνες Ε&Α που θα τελεστούν από την 1 η
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Σεπτεμβρίου 2020 και επιπλέον ότι μπορούν να υπαχθούν στη νέα διαδικασία της
παραγράφου 3 του άρθρου 22 Α του ν.4172/2013 και οι υποβληθείσες από επιχειρήσεις
στη Γ.Γ.Ε.Τ δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Αναγκαιότητα – Συνέπειες στην οικονομία
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες ως μεταβατικές διατάξεις αφενός για να
αποσαφηνιστεί το χρονικό σημείο μετά το οποίο τυγχάνει εφαρμογής η αύξηση του
ποσοστού φορολογικής έκπτωσης για τις δαπάνες Ε&Α και αφετέρου για να μπορέσει να
ολοκληρωθεί άμεσα η εξέταση των αιτημάτων, που έχουν σωρευθεί στη Γ.Γ.Ε.Τ.
Καταλληλότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι δυνατό να επιτευχθεί μόνο δια της νομοθετικής οδού και όχι
με προώθηση άλλων ρυθμίσεων δευτερογενούς δικαίου.
Νομιμότητα
Η προωθούμενη διάταξη είναι σύμφωνη με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους και εντός
του πλαισίου της υποχρέωσης της Πολιτείας για την εν γένει προώθηση της οικονομικής
ανάπτυξης.
Αρμοδιότητα
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Υπουργείο Οικονομικών.
Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Κατά τη σύνταξη των προτεινόμενων διατάξεων τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ) για την κατάρτιση νομοθετικών
ρυθμίσεων και οι κανόνες καλής νομοθετικής πρακτικής.
Άρθρο 56: Με το προτεινόμενο άρθρο καταργούνται διατάξεις του π.δ. 155/2007,
προκειμένου να υπάρξει αποσύνδεση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο με επωνυμία "Ινστιτούτο Έρευνας
Βυζαντινού Πολιτισμού".
Αναγκαιότητα – Συνέπειες στην οικονομία
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες καθώς το επιστημονικό αντικείμενο του
Ινστιτούτου δεν εντάσσεται στο πλαίσιο αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας
και Τεχνολογίας.
Καταλληλότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι δυνατό να επιτευχθεί μόνο δια της νομοθετικής οδού και όχι
με προώθηση άλλων ρυθμίσεων δευτερογενούς δικαίου.
Νομιμότητα
Η προωθούμενη διάταξη είναι σύμφωνη με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους και εντός
του πλαισίου της υποχρέωσης της Πολιτείας για την εν γένει προώθηση της οικονομικής
ανάπτυξης.
Αρμοδιότητα
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Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Κατά τη σύνταξη των προτεινόμενων διατάξεων τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ) για την κατάρτιση νομοθετικών
ρυθμίσεων και οι κανόνες καλής νομοθετικής πρακτικής.
Άρθρο 57:
1. Αναγκαιότητα
Σήμερα με τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στην χώρα μας είναι απαραίτητη η
προσαρμογή του ιδρυτικού νόμου του ΟΕΕ σε ένα νέο πλαίσιο σύγχρονου δημόσιου φορέα.
Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επιχειρείται η αναμόρφωση διατάξεων του ιδρυτικού
νόμου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, προκειμένου αυτό να καταστεί
αποτελεσματικότερο στην υλοποίηση των σκοπών του.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 2 του Ν.1100/1980 δίνεται η δυνατότητα στο
ΟΕΕ:
α) Η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν και στον ιδιωτικό τομέα σε τομείς
αρμοδιότητάς του για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών
β) παροχής μεταπτυχιακής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης στους
πτυχιούχους ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε
συγκεκριμένη δραστηριότητα του οικονομολογικού επαγγέλματος,
γ) ίδρυσης ή συμμετοχής σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα και αστικών με τους όρους που τίθενται στη συγκεκριμένη διάταξη.
Για την καλύτερη λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων δίνεται η δυνατότητα και στους
Γενικούς Γραμματείς των Τοπικών Διοικήσεων εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι να
λαμβάνουν άδεια μετά αποδοχών, όπως άλλωστε προβλέπεται και για τα απλά μέλη της
Κεντρικής Διοίκησης.
Αναμορφώνονται οι διατάξεις που αφορούν στις πειθαρχικές ποινές και στα πειθαρχικά
όργανα που δεν είχαν επικαιροποιηθεί από το 1980.
Ρυθμίζεται το θέμα της αντικατάστασης του Προέδρου του Προέδρου ή του Α΄
Αντιπροέδρου ή του Β’ Αντιπροέδρου ή του Γενικού Γραμματέα ή του Οικονομικού Επόπτη
του ΟΕΕ σε περίπτωση παραίτησής τους. Με την διάταξη αυτή καλύπτεται ένα σημαντικό
κενό στη λειτουργία του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.
Διασφαλίζεται η νομιμότητα λειτουργίας των Νομικών προσώπων παροχής λογιστικών &
φοροτεχνικών υπηρεσιών, στα οποία το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας έχει
χορηγήσει βεβαίωση λειτουργίας τους. Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τα λογιστικά
γραφεία από την ημερομηνία χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης από το ΟΕΕ, δεν ήταν
υποχρεωμένα να γνωστοποιούν οποιαδήποτε αλλαγή στη λειτουργία τους και αυτό
επιβεβαιώνεται από τον πρόσφατο έλεγχο που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας με τη
συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων , όπου διαπιστώθηκε ότι περίπου 850
λογιστικά γραφεία είχαν διακόψει τη λειτουργία τους ή αφαίρεσαν τους αντίστοιχους
λογιστικούς ΚΑΔ.
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2. Καταλληλότητα
Οι σκοποί του ΟΕΕ προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες του και βελτιώνονται οι παρεχόμενες
υπηρεσίες του προς τα μέλη του και τους λογιστές φοροτεχνικούς.
Οι Γενικοί Γραμματείς των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων οι οποίοι
εργάζονται στον δημόσιο τομέα, μπορούν να ανταποκρίνονται απρόσκοπτα στις
υποχρεώσεις τους για την αποτελεσματική λειτουργία του Περιφερειακού Τμήματος.
Με την νέα σύνθεσή τους τα Πειθαρχικά Συμβούλια έχουν μεγαλύτερη εκπροσώπηση των
μελών της Συνέλευσης της Αντιπροσωπείας των μελών του ΟΕΕ και με την έκδοση του ΠΔ
που θα εκδοθεί με πρόταση του εποπτεύοντος υπουργού μετά εισήγηση της Κεντρικής
Διοίκησης του ΟΕΕ, θα ρυθμισθεί κάθε θέμα σχετικό με την πειθαρχική διαδικασία. Σκοπός
της διάταξης είναι η θεσμοθέτηση νέας πειθαρχικής διαδικασίας ,προσαρμοσμένης στις
νέες απαιτήσεις της εποχής μας.
Η προβλεπόμενη διαδικασία αντικατάστασης των μελών του Προεδρείου του ΟΕΕ με την
εκλογή νέων μελών μετά από παραίτησή τους επιλύει ένα χρόνιο πρόβλημα στη λειτουργία
της Κεντρικής Διοίκησης.
Με την υποβολή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου υπεύθυνης δήλωσης
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, θα βεβαιώνεται η
λειτουργία του λογιστικού φοροτεχνικού γραφείου καθώς και ο λογιστής φοροτεχνικός που
θα υποβάλει για λογαριασμό του τις φορολογικές δηλώσεις. Η παραπάνω διαδικασία
διασφαλίζει ότι το Μητρώο των νομικών προσώπων παροχής λογιστών και φοροτεχνικών
υπηρεσιών έχει ελεγχθεί προς όφελος των φορολογουμένων διασφαλίζοντας παράλληλα το
δημόσιο συμφέρον.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
Η πρόβλεψη ίδρυσης ή συμμετοχής του ΟΕΕ σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
συμβάλει στη δημιουργία συνεργασιών με σημαντικούς κοινωνικούς φορείς με συμβολή
στη οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας.
Διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του ΟΕΕ και στοχεύει στην καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής με συμβολή στην αύξηση των φορολογικών εσόδων.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
Στη διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινωνία η αύξηση των γνώσεων γίνεται με πολύ γρήγορους
ρυθμούς και οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας συνεχώς αλλάζουν με αποτέλεσμα η
επιμόρφωση και η συμπληρωματική εκπαίδευση να είναι πρωταρχικής σημασίας. Η
επιμόρφωση που θα παρέχει το ΟΕΕ βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
των οικονομολόγων και λογιστών φοροτεχνικών προς στους αποδέκτες τους δηλαδή
επιτηδευματίες, κάθε είδους επιχειρήσεις και ιδιώτες όσο και στο Κράτος.
Η παρουσία στο Περιφερειακό Τμήμα του Γενικού Γραμματέα της Τοπικής Διοίκησης θα
συμβάλει στην άμεση διαχείριση σε τοπικού χαρακτήρα επαγγελματικών και
επιστημονικών ζητημάτων των μελών του.
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Τα οφέλη είναι σημαντικά για την κοινωνία και τους πολίτες καθώς θα απευθύνονται σε
νόμιμα λογιστικά γραφεία τα οποία θα μπορούν να αναζητούν από την ιστοσελίδα της
ΑΑΔΕ πληκτρολογώντας τον αντίστοιχο ΑΦΜ .
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Με το Κεφάλαιο Ε’ του σχεδίου νόμου (άρθρα 58 – 63) τροποποιούνται διατάξεις του ν.
4314/2014 (Α΄265) για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 με
σημειακές βελτιώσεις που κρίθηκαν απαραίτητες για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών και
καθυστερήσεων στο πλαίσιο της διαχείρισης, του ελέγχου και της εφαρμογής αυτών.
Επίσης, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την απόδοση του προβλεπόμενου στο ν. 4389/2016
(Α΄ 94) ποσού για την υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από το εθνικό ή
συγχρηματοδοτούμενο σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο
της ακολουθούμενης επενδυτικής και αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, με πόρους που
διατίθενται από την εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.». Τέλος,
ρυθμίζεται η διαδικασία για την απόσπαση προσωπικού στην Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα ΑΕ και στις θυγατρικές της, με στόχο την στελέχωσή τους με το κατάλληλο
ανθρώπινο δυναμικό για την εκπλήρωση των σκοπών τους.
1. Αναγκαιότητα
Έχουν παρέλθει 6 έτη από την έναρξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ
2014-2020 κατά τα οποία η ελληνική οικονομία και η δημόσια διοίκηση ήρθαν αντιμέτωπες
με την οικονομική κρίση και πρόσφατα με την νέα κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID 19. Μέσα στο εν λόγω χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν επίσης μεγάλης
έκτασης μεταρρυθμίσεις μεταξύ άλλων στους τομείς των δημοσίων συμβάσεων, του
δημοσίου λογιστικού, της κινητικότητας, που επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο
διαχείρισης και υλοποίησης των έργων, καθώς και τη διαδικασία πληρωμών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα ανωτέρω καθιστούν απαραίτητη την
προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση και υλοποίηση των
συγχρηματοδοτούμενων έργων. Επίσης, λόγω πρακτικών ζητημάτων που αναδείχθηκαν,
κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση της διάταξης που ρυθμίζει τη διαδικασία απόδοσης
ποσού από την «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» για την υλοποίηση
έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τέλος, η διευκόλυνση της στελέχωσης
της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αποτελεί αναγκαία συνθήκη ώστε να ανταποκριθεί
στο έργο της ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα κρίσιμη χρονική περίοδο.
2. Καταλληλότητα
Στο παρελθόν πραγματοποιήθηκαν και άλλες παρεμβάσεις στη νομοθεσία για τη διαχείριση
των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων αντιμετωπίζοντας επαρκώς τις εκάστοτε νέες
ανάγκες. Πλησιάζοντας στο τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και εν όψει της
έναρξης της επόμενης, οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις κρίνονται κατάλληλες για
την επίτευξη του στόχου απορρόφησης των διατιθέμενων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του ΕΟΧ. Επιπλέον, η νομοθεσία για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα τροποποιήθηκε
σε μεγάλο βαθμό με το ν. 4608/2019, η παρούσα δε τροποποίηση αντιμετωπίζει με τον
κατάλληλο τρόπο τα θέματα στελέχωσης.
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3. Συνέπειες στην οικονομία
Από τις εν λόγω διατάξεις αναμένονται θετικές συνέπειες στην οικονομία. Ειδικότερα οι
διατάξεις για το ΕΣΠΑ αναμένεται να συμβάλουν αφενός στην χρηματοδότηση και
υλοποίηση έργων στους τομείς των υποδομών, μεταφορών, περιβάλλοντος και ενέργειας,
καθώς και στους τομείς της ενίσχυσης της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων, αφετέρου στην απορρόφηση του συνόλου των διατιθέμενων από την ΕΕ
πόρων και στην εισροή του σχετικού εσόδου στον κρατικό προϋπολογισμό. Η επίδραση των
εν λόγω ρυθμίσεων εκτείνεται στο σύνολο της οικονομίας, ενώ προβλέπεται και μείωση
των διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων μέσω της ενίσχυσης της διασύνδεσης των
πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
Η διευκόλυνση και επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, τόσο
στον τομέα των υποδομών, όσο και στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της
απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της μεταρρύθμισης του δημοσίου τομέα και της
χρηματοδότησης δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και δομών παροχής φροντίδας και
μέριμνας, αναμένεται να ωφελήσει την κοινωνία και τους πολίτες. Η διάταξη για τη
διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου θα επιφέρει αισθητή
βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Δεν υπάρχουν ξεχωριστές συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
6. Συνέπειες στη δημόσια διοίκηση και την απονομή της δικαιοσύνης
Η διάταξη για τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου και η διάταξη
βάσει της οποίας δεν θα επιβάλλεται δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση όταν η
κοινοτική συνδρομή στη μη επιλέξιμη δαπάνη έχει ύψος μέχρι 250 Ευρώ ανά πράξη και
λογιστική χρήση συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της
Δημόσιας Διοίκησης. Ειδικότερα η ως άνω διάταξη για τις δημοσιονομικές διορθώσεις η
οποία αξιοποιεί δυνατότητα που παρέχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα μειώσει το διοικητικό
φόρτος πλήθους υπηρεσιών επιφορτισμένων με τις σχετικές αρμοδιότητες.
Δεν υπάρχουν ξεχωριστές συνέπειες στον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης.
7. Νομιμότητα
Οι προτεινόμενες διατάξεις είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Συντάγματος και την
ενωσιακή νομοθεσία.
8. Αρμοδιότητα
Οι διατάξεις συντάχθηκαν και διαμορφώθηκαν από τις αρμόδιες αρχές της ΓΓ Δημοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και της ΕΓ Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε συνεργασία με την Επιτροπή Δημοσιονομικού
Ελέγχου (ΕΔΕΛ) και την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) του Υπουργείου Οικονομικών, με τα
Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών και την Ενιαία Ανεξάρτητη
Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
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Κατά τη σύνταξη της παρούσης ρυθμίσεως τηρήθηκαν οι κανόνες καλής νομοθέτησης όπως
αναπτύσσονται στο Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας της Γενικής
Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Οι
προτεινόμενες διατάξεις τροποποιούν διατάξεις των ν. 4314/2014 (Α΄265), ν. 3912/2011
(Α΄17) και ν. 4389/2016 (Α΄94).
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
Για τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου διενεργήθηκε διαβούλευση με τους
εμπλεκόμενους φορείς.
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι προτεινόμενες διατάξεις με τις οποίες ρυθμίζεται το ζήτημα της μεταφοράς πιστώσεων
από το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κρίνονται
αναγκαίες προκειμένου το Υπουργείο Εξωτερικών να συμμετέχει από 1ης.1.2020 στις
δαπάνες μίσθωσης και λειτουργίας του κτιρίου επί των οδών Κορνάρου 1 & Ερμού στην
Αθήνα, στο οποίο στεγάζεται η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής
Πολιτικής του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία μεταφέρθηκε στο
Υπουργείο Εξωτερικών με τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119).
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Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο:
«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».

Σχόλια ανά άρθρο
(περιλαμβάνονται μόνο τα άρθρα για τα οποία υπεβλήθη τουλάχιστον ένα σχόλιο)

Αξιολόγηση σχολίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Άρθρο 1 Ορισμοί

Ο νόμος ξεκινά με αναφορά στη Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, η οποία σύμφωνα με το
άρθρο 1 ασχολείται με το παρεμπόριο.
Εφόσον η ΔΙΜΕΑ είναι ανεξάρτητη δομή & όχι τμήμα της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
γιατί γίνεται αναφορά στην τελευταία;
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Τα σχόλια (4) αφορούν σε
προτάσεις στήριξης της
ελεγκτικής διαδικασίας για την
αποτελεσματικότητα των
ελέγχων και τη διασύνδεση του
νόμου με διατάξεις του
ν.4512/2018. Ενσωματώθηκαν
κάποιες από τις προτάσεις και
υπήρξε διασύνδεση διατάξεων
του σχεδίου νόμου με
διατάξεις του ν.4512/2018.
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Παρατηρήσεις Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. &amp; Π.Ε.Σ.Α. Βασίλη Κορκίδη
Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου όπως είχε υποσχεθεί,
καλώς έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου στη χώρα
μας. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη θεσμική παρέμβαση της Πολιτείας απέναντι στο οικονομικό έγκλημα, είτε αυτό
εμφανίζεται σε φυσική, είτε σε ψηφιακή μορφή καθώς και σε όλα τα στάδια διακίνησης, δηλαδή την είσοδο,
αποθήκευση, διανομή και πώληση. Το Επιμελητήριο μας στην δημόσια διαβούλευση κατέθεσε 12 προτάσεις που να
ευνοούν την νόμιμη επιχειρηματικότητα και να μην δημιουργούν εμπόδια στις υγιείς επιχειρήσεις. Η αναδιάρθρωση
του ελεγκτικού μηχανισμού με τη σύσταση του ΔΙ.Μ.Ε.Α. αναμένεται να λειτουργήσει στην αγορά συνδυαστικά και
αποτελεσματικά, χωρίς επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, κενά νόμου και καθυστερήσεις ελέγχων.
Θεωρούμε, ότι ο καλύτερος τρόπος πάταξης του παρεμπορίου είναι η στήριξη του νόμιμου εμπορίου και η ευνοϊκή
φορολογική αντιμετώπιση του καταναλωτή που προμηθεύεται προϊόντα από αυτό.
1.Σύσταση αρμόδιων φορέων ελέγχου παρεμπορίου με το μικρότερο δυνατό αριθμό υπηρεσιών ώστε να καθίσταται
απλή και άμεση η ανάθεση ελέγχων και να αυξηθεί ο αριθμός και η αποτελεσματικότητα των ελέγχων.
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Παρατηρήσεις Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. &amp; Π.Ε.Σ.Α. Βασίλη ΚορκίδηΤο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την συνδρομή της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου όπως είχε υποσχεθεί, καλώς έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την
αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου στη χώρα μας. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη θεσμική παρέμβαση της Πολιτείας
απέναντι στο οικονομικό έγκλημα, είτε αυτό εμφανίζεται σε φυσική, είτε σε ψηφιακή μορφή καθώς και σε όλα τα στάδια
διακίνησης, δηλαδή την είσοδο, αποθήκευση, διανομή και πώληση. Το Επιμελητήριο μας στην δημόσια διαβούλευση κατέθεσε
12 προτάσεις που να ευνοούν την νόμιμη επιχειρηματικότητα και να μην δημιουργούν εμπόδια στις υγιείς επιχειρήσεις. Η
αναδιάρθρωση του ελεγκτικού μηχανισμού με τη σύσταση του ΔΙ.Μ.Ε.Α. αναμένεται να λειτουργήσει στην αγορά συνδυαστικά
και αποτελεσματικά, χωρίς επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, κενά νόμου και καθυστέρησεις ελέγχων.Θεωρούμε, ότι ο καλύτερος
τρόπος πάταξης του παρεμπορίου είναι η στήριξη του νόμιμου εμπορίου και η ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση του
καταναλωτή που προμηθεύεται προϊόντα από αυτό.1. Σύσταση αρμόδιων φορέων ελέγχου παρεμπορίου με το μικρότερο
δυνατό αριθμό υπηρεσιών ώστε να καθίσταται απλή και άμεση η ανάθεση ελέγχων και να αυξηθεί ο αριθμός και η
αποτελεσματικότητα των ελέγχων. 2. Πλήρης επικαιροποίηση και αυστηρός έλεγχος όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται
για την λειτουργία Κυριακάτικων Αγορών και Λαϊκών Αγορών.3. Λεπτομερής και ξεκάθαρη γραμμογράφηση των θέσεων έτσι
ώστε να καθίσταται απλός και εύκολος ο έλεγχος των νόμιμων αδειών.4. Μόνιμη παρουσία δημοτικών απορριμματοφόρων
ιδιαίτερα τις Κυριακές , ώστε τα παράνομα προϊόντα και τα προϊόντα σε μη αδειοδοτημένους πάγκους να καταστρέφονται
άμεσα.5. Συχνές περιπολίες της Δημοτικής Αστυνομίας και της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και την κατάσχεση απομιμητικών
προϊόντων και την πάταξη του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων.6. Δημιουργία δημόσιου και προσβάσιμου (π.χ. Διαύγεια)
Μητρώου τόσο των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου, όσο και των θέσεων που έχουν αδειοδοτηθεί για στάσιμο
εμπόριο και έλεγχος για αποφυγή πολλαπλών αδειών στον ίδιο δικαιούχο.7. Επίσπευση εφαρμογής ηλεκτρονικής
τιμολόγησης.8. Επίσπευση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με το Υπουργείο Οικονομικών.9. Δέσμευση
του οχήματος έως την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, ανεξαρτήτου ποσότητας προϊόντων παρεμπορίου.10.
Δειγματοληπτικός έλεγχος και κατάσχεση των παράνομων προϊόντων κατά την είσοδό τους στη χώρα, μέσω της γενικευμένης
χρήσης ειδικών μηχανημάτων, όπως τα "X-Ray scanners" και "Electromagnetic field container scanners" στις πύλες εισόδουεξόδου (τελωνεία και μεγάλα λιμάνια). ‘Ελεγχοι ύπαρξης παραστατικών σε ημιφορτηγά κατά την διάρκεια αναμονής τους για
αναχώρησή τους σε νησιά. 11. Λαϊκές Αγορές - επαναθεσμοθέτηση της ποσοτικής αναλογίας διαρκών προϊόντων και προϊόντων
γης και θάλασσας. Συγκεκριμένα, η αναλογία πρωτογενών προϊόντων με διαρκή να καθορίζεται σε 9 προς 1. Όπου δεν ισχύει
αυτή η ισορροπία, όταν κενώνονται θέσεις, αυτές να αναπληρώνονται από τα προϊόντα γης και θάλασσας, μέχρι να επιτευχθεί
το 9 προς 1.12. Τα Πρόστιμα και οι Ποσότητες στη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων μας
προβληματίζουν, αφού γνωρίζουμε καλά πόσο πολυάριθμο είναι το δίκτυο και πόσο πολύ μπορούν να διαιρεθούν οι ποσότητες.
Τα πρόστιμα που επιβάλλονται πρέπει και να εισπράττονται μέσα και όχι να εκκρεμούν για χρόνια. Πέραν των 1.500 ευρώ για
αριθμό έως 500 τεμαχίων τις 100.000 ευρώ για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων συνολικού
αριθμού από 5001 και άνω τεμαχίων να ισχύει η κατάσχεση και καταστροφή των προϊόντων λαθρεμπορίου και ειδικά των
καπνικών προϊόντων με συνοπτικές διαδικασίες.

1. Θα πρέπει να υπάρχει διασύνδεση του νόμου αυτού με τις διατάξεις του ν.4512/2018 που αφορούν τον
καθορισμό του γενικού πλαισίου εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων (Μέρος Δ').
2. Στο άρθρο 1 προτείνουμε να προστεθεί διάταξη με την οποία να ισχύουν οι ορισμοί του ν. 4512/2018 για τους
όρους που χρησιμοποιούνται σε τούτο το σχέδιο νόμου (π.χ. έλεγχος, προϊόν).
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Άρθρο 2 Σύσταση Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.)
Τα σχόλια για το άρθρο 2
επικεντρώνονται στο καθεστώς
αυτονομίας της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και
στην αυστηρότητα που
απαιτείται επί του ελέγχου των
δικαιολογητικών για τη
λειτουργία των Κυριακάτικων
αγορών. Δεν ενσωματώθηκε
κάποιο από τα 3 σχόλια που
έγιναν επί του άρθρου.

Ισχύει και εδώ το σχόλιο μου κάτω από το άρθρο 3
2.Πλήρης επικαιροποίηση και αυστηρός έλεγχος όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την λειτουργία
Κυριακάτικων Αγορών και Λαϊκών Αγορών.
Με το Σχέδιο νόμου για τη σύσταση της ΔΙΜΕΑ συγκροτείται άλλη μια αυτοτελής Υπηρεσία που υπάγεται απ’
ευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης, με δικό της καθεστώς διοικητικής λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης.
Τίθεται το ερώτημα ποιος ο λόγος ύπαρξης μιας ακόμη υπηρεσίας η οποία θα λειτουργεί σε καθεστώς αυτονομίας,
με δικό της διοικητή και προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων οι οποίοι θα ορίζονται από τον Υπουργό
Ανάπτυξης , καταστρατηγώντας κάθε έννοια διοικητικής διαδικασίας .
Σε μια εποχή που αποδείχτηκε η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα είναι ανάγκη να
αξιοποιηθεί η εμπειρία, οι γνώσεις και οι μηχανισμοί των αρμόδιων υπηρεσιών Αγοράς της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου χωρίς να καταργούνται υπηρεσιακές μονάδες και να αφαιρούνται αντικείμενα και δυνατότητες δράσης
από τις υπηρεσίες αυτές και χωρίς αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων που μάλλον δυσχεραίνουν παρά διευκολύνουν
την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου του παρεμπορίου.
Άρθρο 3 Αποστολή και αρμοδιότητες της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Σε πάρα πολλές νομοθετικές/κανονιστικές διατάξεις προβλέπεται ειδικότερη καθ΄ύλη αρμοδιότητα και ως προς τον
έλεγχο προιόντων κλπ διαφόρων άλλων δημοσίων υπηρεσιών υπουργείων ή και Ανεξαρτήτων Αρχών κλπ. Συνεπώς
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σύγχυσης, αλληλεπικάλυψης ακόμη και ζητήματα νομιμότητας και ακυρότητας. Πρέπει
λοιπόν να αποσαφηνιστεί ρητά, συγκεκριμένα και ξεκάθαρα τι ισχύει, τι δεν ισχύει, τι καταργείται και τι εξαιρείται
κλπ. Ένας νόμος, ακόμη και αν είναι μεταγενέστερος, εφόσον είναι γενικός, δεν καταργεί ένα προηγούμενο και ήδη
υπάρχοντα που είναι ειδικότερος, πολύ δε περισσότερο όταν αυτός έχει υιοθετηθεί στην ελληνική έννομη τάξη κατ'
εφαρμογή κοινοτικής/ενωσιακής νομοθεσίας.
Δεδομένου ότι θα συσταθούν μικτά κλιμάκια με την συμμετοχή της Δημοτικής Αστυνομίας θα πρέπει να δοθεί βάρος
στην ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας με με πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς που επιθυμούν να επιστρέψουν
στις υπηρεσίες τους αλλά και με νέες προσλήψεις αφού οι ελλείψεις στο κλάδο είναι πολύ μεγάλες.
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Τα σχόλια επί του άρθρου 3
αφορούν στα εξής:

α. Σε πρόταση για
πραγματοποίηση από την
ΔΙΜΕΑ μετρολογικών ελέγχων,
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που σήμερα
πραγματοποιούνται από τη
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι η ΔΙ.Μ.Ε.Α. δύναται να προβαίνει σε ανάθεση έργου σε ειδικούς
εμπειρογνώμονες – τεχνικούς συμβούλους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Δέον να
αποσαφηνισθεί ποιο θα είναι το έργο που θα ανατίθεται στους ειδικούς εμπειρογνώμονες – τεχνικούς συμβούλους.
Δεν είναι σαφές από την διατύπωση της περιπτ. στ' της παρ. 1, από ποιες υπηρεσίες θα συγκροτούνται τα μικτά
κλιμάκια ελέγχου.
Στην παρ.1στ. του άρθρου 3 απουσιάζει η ΕΛ.ΑΣ. η οποία αποτελεί απαραίτητη Υπηρεσία για να εκτελεστούν τα
αυτόφωρα και να καμφθούν τυχόν παραβατικές αντιδράσεις ελεγχόμενων.
Στην παρ.3 του άρθρου 3 πολύ θετική η προσθήκη πειθαρχικών κυρώσεων για μη συμμετοχή-άρνηση συμμετοχής
εμπλεκόμενων Υπηρεσιών

Η Δημοτική Αστυνομία συμμετέχει διαρκώς στα μικτά κλιμάκια και συνεχώς της δίνονται και νέες αρμοδιότητεςτομείς ελέγχου. Η άμεση ενίσχυσή της με προσωπικό είναι επιτακτική.

Παράγραφος 1α: Ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς είναι ένας πολύ γενικός όρος και συμπεριλαμβάνει
τα πάντα πχ άδεια, pos, covid, 4177/13, 4497/17, παρεμπόριο ακόμα και αν έχει πυροσβεστήρες ένα κατάστημα και
ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς και οι ελεγκτές της ΔΙΜΕΑ θα επωμιστούν με έναν τεράστιο όγκο νομοθεσίας
και θα είναι όλοι υπεύθυνοι για όλα; Είναι όντως έτσι ή απλά δεν έχει αποσαφηνιστεί; Δηλαδή η Γενική Γραμματεία
Εμπορίου &amp; Προστασίας Kαταναλωτή σύμφωνα με το άρθρο 1 ασχολείται με το παρεμπόριο &amp; η ΔΙΜΕΑ με
όλα;
3. Λεπτομερής και ξεκάθαρη γραμμογράφηση των θέσεων έτσι ώστε να καθίσταται απλός και εύκολος ο έλεγχος των
νόμιμων αδειών.

Θα πρέπει να διευκρινιστούν αναλυτικά οι αρμοδιότητες της ΔΙ.ΜΕ.Α ώστε να μην υπερκαλύπτουν τις αρμοδιότητες
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας σχετικά με την εποπτεία της αγοράς και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των
προϊόντων σύμφωνα με την εναρμονισμένη τεχνική νομοθεσία.
Επιπλέον πρέπει να καθοριστούν οι διαδικασίες συνεργασίας των δύο Υπηρεσιών ώστε να λειτουργούν
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β. Σε διευκρίνιση των
αρμοδιοτήτων της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
γ. Σε ενίσχυση της Δημοτικής
Αστυνομίας, η οποία
συνεργάζεται με τη ΔΙ.Μ.Ε.Α.
δ. Σε αποσαφήνιση της
συγκρότησης των μικτών
κλιμακίων και της
αρμοδιότητας των
εμπειρογνωμόνων.
Κατόπιν των ανωτέρω
παρατηρήσεων/προτάσεων, το
άρθρο βελτιώθηκε με την
προσθήκη των αρμοδιοτήτων
της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και την
αποσαφήνιση της συγκρότησης
των μικτών κλιμακίων.
Συνεπώς, από τα 10 σχόλια που
συγκέντρωσε το εν λόγω
άρθρο, ενσωματώθηκαν τα
μισά.
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συμπληρωματικά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Στην παρ. α) για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς προϊόντων και παροχή υπηρεσιών δεν
συμπεριλαμβάνονται οι μετρολογικοί έλεγχοι σε ότι αφορά όγκο και βάρος (καύσιμα, προσυσκευασμένα προϊόντα,
ζυγαριές κλπ.).
Άρθρο 4 Οργάνωση και λειτουργία της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

4. Μόνιμη παρουσία δημοτικών απορριμματοφόρων ιδιαίτερα τις Κυριακές , ώστε τα παράνομα προϊόντα και τα
προϊόντα σε μη αδειοδοτημένους πάγκους να καταστρέφονται άμεσα.

Το σχόλιο για το άρθρο 4
αφορά σε μόνιμη παρουσία
δημοτικών απορριμματοφόρων
τις Κυριακές σε αγορές για την
άμεση καταστροφή των
παράνομων προϊόντων. Το
σχόλιο δεν ενσωματώθηκε,
καθώς είναι γενικό και αφορά
σε υπηρεσία ΟΤΑ.

Άρθρο 5 Διοικητής της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

5. Συχνές περιπολίες της Δημοτικής Αστυνομίας και της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και την κατάσχεση απομιμητικών
προϊόντων και την πάταξη του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων.

Άρθρο 6 Αρμοδιότητες Διευθύνσεων και Τμημάτων
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Το σχόλιο για το άρθρο 5
αφορά σε πρόταση κοινών
περιπολιών Δημοτικής
Αστυνομίας και ΕΛ.ΑΣ για την
πάταξη του παράνομου
εμπορίου και όχι στο διοικητή
της ΔΙ.Μ.Ε.Α. που αναφέρεται
το άρθρο. Συνεπώς δεν
ενσωματώθηκε επί του
άρθρου.
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το σχόλιο για το άρθρο 6 δεν
ενσωματώθηκε
6. Δημιουργία δημόσιου και προσβάσιμου (π.χ. Διαύγεια) Μητρώου τόσο των αδειούχων πωλητών υπαίθριου
εμπορίου, όσο και των θέσεων που έχουν αδειοδοτηθεί για στάσιμο εμπόριο και έλεγχος για αποφυγή πολλαπλών
αδειών στον ίδιο δικαιούχο.

Άρθρο 7 Αποσπάσεις προσωπικού
το σχόλιο για το άρθρο 7
ενσωματώθηκε

Διόρθωση στην παράγραφο γ' αφού το ΣΔΟΕ έχει συγχωνευθεί :
γ)Ένας (1) υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής
Άρθρο 11 Ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

Στο Μητρώο Ελεγκτών των Περιφερειών, δέον είναι να συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι οι οποίοι
ανήκουν σε ελεγκτικούς μηχανισμούς (Διευθύνσεων Ανάπτυξης, Υγειονομικών Υπηρεσιών, Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής κ.α.)

Δεδομένου ότι οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α. ενεργούν ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι αλλά δεν αποκτούν την ιδιότητα
του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου είναι απαραίτητη η συνεχής και απρόσκοπτη συμμετοχή των Δημοτικών
Αστυνομικών που έχουν την ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου.Κατά συνέπεια η ενίσχυση της Δημοτικής
Αστυνομίας με πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς που επιθυμούν να επιστρέψουν στις υπηρεσίες τους αλλά και
περεταίρω ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας με νέους Δημοτικούς Αστυνομικούς είναι απαραίτητη.
Στο αρ.11 τι εννοείτε ελεγκτές ΔΙΜΕΑ; Το προσωπικό των συναρμόδιων Υπηρεσιών που θα σχηματίζει τα μικτά
κλιμάκια ή κάποιο άλλο προσωπικό; Αν εννοείτε το πρώτο τι σημαίνει δεν θα έχουν την ιδιότητα του ειδικού
ανακριτικού υπαλλήλου; Ήδη πχ οι Δημοτικοί Αστυνομικοί είναι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι για το σύνολο των
αρμοδιοτήτων τους κατά τη διάρκεια άσκησης τους.
Άρθρο 12 Εκπαίδευση − Επιμόρφωση
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Τα σχόλια για το άρθρο 11
αφορούν στην ενίσχυση της
Δημοτικής Αστυνομίας με
προσωπικό και στη δημιουργία
Μητρώου Ελεγκτών των
Περιφερειών. Τα σχόλια δεν
ενσωματώθηκαν στο άρθρο.
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Οι ελεγκτές, που επιχειρούν υπό τη ΔΙ.ΜΕ.Α., δύνανται να συμμετέχουν και αυτοί σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά
προγράμματα ανάλογα με τις αρμοδιότητες και τα τα καθήκοντά τους.

Τα σχόλια για το άρθρο 12
αφορούν σε συμμετοχή των
ελεγκτών που συνεργάζονται
με τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. σε εκπαιδευτικά
προγράμματα και τη
συμπερίληψη στους φορείς
εκπαίδευσης, ιδιωτικών
εταιρειών –δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας. Μόνο
το πρώτο σχόλιο που
αφορούσε στη συμμετοχή των
ελεγκτών που συνεργάζονται
με τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. σε εκπαιδευτικά
προγράμματα ενσωματώθηκε.

Σκόπιμο να συμπεριληφθούν στους φορείς εκπαίδευσης ιδιωτικές εταιρείες-δικαιούχοι δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας.
Άρθρο 13 Προϊστάμενοι μονάδων

Θέση προϊσταμένων οργανικών μονάδων πρέπει να μπορούν να διεκδικήσουν και οι ΤΕ καθώς ΑΕΙ και ΤΕΙ πλέον
έχουν εξισωθεί. Η Τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ενιαία
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Τα δύο σχόλια για το άρθρο 13
αφορούν σε εφαρμογή των
διατάξεων του υπαλληλικού
κώδικα για την τοποθέτηση
προϊσταμένων και τη
διεκδίκηση θέσεων ευθύνης
από κατόχους τίτλων ΤΕΙ. Τα
σχόλια ενσωματώθηκαν.
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Οι τοποθετήσεις προϊσταμένων γίνονται αποκλειστικά από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατόπιν
εισήγησης του Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α., χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα όπως
ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 14 Κατανομή οργανικών θέσεων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Εφόσον σε άλλο άρθρο αναφέρεται ότι θα γίνουν αποσπάσεις από άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, προς τι οι 50
οργανικές θέσεις στο Υπ. Ανάπτυξης; Πώς θα στελεχωθούν; Ποιοι θα φύγουν από τις υπηρεσίες τους και πόσες
υπηρεσίες θα "κλείσουν", ώστε να λειτουργήσουν οι 50 αυτές νέες θέσεις; Ή μήπως θα γίνουν νέες
προσλήψεις;Υπάρχει προσωπικό στο Υπ. Εμπορίου που κάνει ελέγχους και διενεργεί και το διοικητικό έργο. Μαζί με
τους αποσπασμένους από τις άλλες υπηρεσίες, μπορεί να σχηματιστεί μια υπηρεσία που μπορεί να πάει μπροστά τη
χώρα, χωρίς να κινδυνεύσουν υπάρχουσες δομές, που θα θέσουν σε κίνδυνο την αγορά. 50 οργανικές θέσεις είναι
πράγματι πολλές για να στελεχώσουν 4 Τμήματα αυτών των 2 Διευθύνσεων: αυτό σημαίνει ότι καθεμία Διεύθυνση
από τις 2 της ΔΙΜΕΑ θα έχει 25 οργανικές θέσεις! Δηλαδή, κάθε Τμήμα θα έχει 12-13 υπαλλήλους; Είναι πολλές οι
οργανικές αυτές θέσεις ανά Τμήμα, δεν υπάρχει λόγος να είναι τόσες, τα αντικείμενα των διευθύνσεων δεν
δικαιολογούν τόσα πολλά.Μην "αποψιλώνετε" άλλες υπηρεσίες, που κατέχουν σημαντικές αρμοδιότητες και
υπηρετούν την αγορά, για το παρεμπόριο (ηλεκτρονικό ή μη), το οποίο μπορεί να ρυθμίζεται αποτελεσματικά με
πολύ λιγότερα από 12 άτομα ανά Τμήμα - αρκεί να επιλεγούν οι σωστοί υπάλληλοι με τις σωστές ικανότητες και όχι
να βολεύονται "τα δικά μας παιδιά"!

το σχόλιo για το άρθρο 14 είναι
γενικό για τη στελέχωση
υπηρεσιών και δεν
ενσωματώθηκε

Άρθρο 17 Τροποποίηση άρθρου 56 του π.δ. 147/2017
Το σημερινό «Τμήμα Χημικών Αναλύσεων της Δ/νσης Ελέγχων και Παρατηρητηρίων» του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (π.δ 147/2017, άρθρο 56) αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα και σημαντικότερα χημικά εργαστήρια του Ελληνικού
Κράτους.
Συστάθηκε το έτος 1949 ως Ειδικό Πειραματικό Εργαστήριο στο τότε Υπουργείο Εφοδιασμού και Διανομών με βασικό
αντικείμενο την απόδοση σίτου σε άλευρο και με πειραματικές αρτοποιήσεις την απόδοση αλεύρου σε ψωμί. Το έτος 1956 το
Πειραματικό αυτό Εργαστήριο ξεκίνησε να μελετά σε ετήσια βάση το ελληνικό ελαιόλαδο και το έτος 1962, λόγω της
εξειδίκευσης που είχε αποκτήσει σε θέματα λιπαρών υλών, ξεκίνησε επίσημα η συνεργασία του με το Διεθνές Συμβούλιο
Ελαιολάδου (Δ.Σ.Ε) για τη δημιουργία του «αρχείου ελαιολάδου» της χώρας μας, το οποίο τηρείται ανελλιπώς από το Χημικό
Εργαστήριο όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα. Από το έτος 1992 το Εργαστήριο εξειδικεύεται και συμμετέχει - εκπροσωπώντας
τη χώρα στο Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου - στην μελέτη νέων μεθόδων ανάλυσης ελαιόλαδου για την αυθεντικότητα και την
ανίχνευση νοθείας του. Το έτος 1982 εκλήθη από το Δ.Σ.Ε να συμμετάσχει στην εκπόνηση μεθόδου για τον προσδιορισμό των
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του παρθένου ελαιολάδου και για τον σκοπό αυτόν ίδρυσε ομάδα δοκιμαστών οι οποίοι
εκπαιδεύονται στην οργανοληπτική αξιολόγηση παρθένου ελαιολάδου. Το έτος 2002, με την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού
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Τα δύο σχόλια για το άρθρο 17
αφορούν στην κατάργηση των
τμημάτων του Παρατηρητηρίου
τιμών και Χημικών Αναλύσεων
της καταργούμενης Δ/νσης
Ελέγχου Αγοράς και
Παρατηρητηρίων, της Γενικής
Δ/νσης Αγοράς της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή. Οι
αρμοδιότητες του τμήματος
Παρατηρητηρίων τιμών
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Κανονισμού με τον οποίο προβλέπεται η οργανοληπτική αξιολόγηση παρθένου ελαιολάδου από ομάδα δοκιμαστών ως
παράμετρος ποιοτικής κατάταξης αυτού, η ομάδα δοκιμαστών του Χημικού Εργαστηρίου συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των
αναγνωρισμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ομάδων δοκιμαστών. Το έτος 2006 τα Χημικά εργαστήρια διαπιστεύτηκαν από τον
Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005 για την διενέργεια αναλύσεων που αφορούν
την ποιότητα του παρθένου ελαιολάδου.
Τα Χημικά Εργαστήρια στην παρούσα φάση τους ως Τμήμα Χημικών Αναλύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο
πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 56 του πδ 147/2017:
α) αποτελούν μέχρι στιγμής τον μοναδικό Δημόσιο Φορέα οργανοληπτικής αξιολόγησης του Ελαιολάδου στη χώρα και
αποτελούν σε παγκόσμιο ένα από τα εννέα (9) βασικά εργαστήρια του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου.
β) διενεργούν στο πλαίσιο αυτό χημικές και οργανοληπτικές αναλύσεις ελαιολάδου κατόπιν αιτημάτων των υπεύθυνων φορέων
ελέγχου της αγοράς, ιδιωτών, εξαγωγέων ή και αλλοδαπών Εθνικών Αρχών και συμμετέχουν με την Οργανοληπτική ομάδα τους
στον επίσημο έλεγχο ποιότητας του Ελληνικού ελαιολάδου που διενεργεί σε ετήσια βάση ο ΕΦΕΤ και τα αποτελέσματα του
οποίου αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνεται ότι για την παροχή αυτών των υπηρεσιών καταβάλλονται τέλη υπέρ
του Δημοσίου.
γ) λειτουργούν χημικό εργαστήριο με σύγχρονο αναλυτικό εξοπλισμό, οποίος ανανεώθηκε και ενισχύθηκε το 2012 με
πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών εργαστηρίου (LIMS), και το ιστορικό αρχείο των στοιχείων
των ελαιολάδων των ελαιοκομικών Περιφερειών της χώρας.
δ) διαθέτουν εξειδικευμένους και άριστα καταρτισμένους επιστήμονες οι οποίοι εκπροσωπούν τη χώρα σε όργανα διεθνών
οργανισμών για θέματα που αφορούν το ελαιόλαδο συμμετέχουν στις συναντήσεις των εμπειρογνωμόνων του Διεθνούς
Συμβουλίου Ελαιολάδου και της Διαχειριστικής Επιτροπής Λιπαρών Υλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ε) διαθέτουν πλήρως εκπαιδευμένη και υψηλού επιπέδου Ομάδα δοκιμαστών για τη διενέργεια οργανοληπτικής αξιολόγησης
του ελαιολάδου
στ) συμβάλλουν στη χαρτογράφηση των ελληνικών ελαιολάδων και την προστασία της εμπορίας τους και στην προώθησή τους
στο εξωτερικό. Για τις μελέτες, δημοσιεύσεις, την εφαρμογή νέων μεθόδων και τις ερευνητικές εργασίες είναι σε στενή
συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον ΕΦΕΤ, τις Βιομηχανίες και τις Βιοτεχνίες Ελαιολάδου και
γενικά τους ενδιαφερόμενους για το ελαιόλαδο.
Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές η καίρια σημασία, το ξεχωριστό έργο και η μοναδική τεχνογνωσία σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο που διαθέτουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο τα Χημικά Εργαστήρια. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν αν μη τι άλλο
επιβεβλημένη και αναγκαία την περαιτέρω υποστήριξη, την υλική αλλά και έμπρακτη ενίσχυση του ρόλου του Τμήματος ώστε να
καταστεί δυνατή η συνέχιση της παροχής των υψηλού επιπέδου υπηρεσιών τους, οι οποίες είναι μοναδικές σε εθνικό επίπεδο.
Ωστόσο, με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι το άρθρο 17 παρ. 2 του σχεδίου νόμου με τίτλο «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου
Αγοράς, διατάξεις για την ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία», το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση την 01.06.2020
(http://www.opengov.gr/ypoian/?p=11125) κινείται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν της ενίσχυσης του τμήματος,
καθώς το ως άνω άρθρο αναγράφει ότι «οι αρμοδιότητες του Τμήματος Χημικών Αναλύσεων μεταφέρονται στο Τμήμα Ελέγχου
της Αγοράς της Διεύθυνσης Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου» η οποία υπάγεται στη
νέα Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.ΜΕ.Α).
Η εν τοις πράγμασι διάλυση της αυτοτέλειας των Χημικών Εργαστηρίων ως τμήματος για πρώτη φορά στα χρονικά και η
υπαγωγή τους ως υποσύνολο ενός τμήματος Ελέγχου το οποίο έχει κατά τα λοιπά διακριτό και άσχετο αντικείμενο από αυτό των
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μεταφέρονται σε συγκεκριμένο
τμήμα, Διεύθυνσης της
ΔΙ.Μ.Ε.Α., ενώ το τμήμα
Χημικών Αναλύσεων
ανασυσταίνεται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Τα σχόλια εν μέρει
ενσωματώθηκαν.
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Χημικών Εργαστηρίων, εκτός του ότι εν τοις πράγμασι υποβαθμίζει το ρόλο των Χημικών Εργαστηρίων, δημιουργεί μια πλήρως
δυσλειτουργική και αναποτελεσματική οργανωτική δομή λόγω του ετερόκλητου χαρακτήρα της. Με την προτεινόμενη διάταξη
ένα Χημικό Εργαστήριο με ξεχωριστό ποιοτικά και ποσοτικά έργο καίριας Εθνικής σημασίας διαλύεται ως αυτοτελής ενότητα και
«συγκολλάται» σε μια άλλη δομή, μπαίνοντας υπό τη σκέπη ενός τμήματος με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, τρόπους
εργασίας, μεθοδολογία, προφίλ ανθρώπινου δυναμικού, στόχευση και αποστολή.
Θεωρούμε σε κάθε περίπτωση ότι τα Χημικά Εργαστήρια λόγω της ιστορικότητας τους, αλλά κυρίως εξαιτίας του εξειδικευμένου
και ιδιαίτερης αξίας έργου που παρέχουν στην Πολιτεία, τους ιδιώτες και τους εξαγωγείς, καθώς και λόγω της διαπίστευσης τους
από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και της αναγνώρισής τους από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (Δ.Σ.Ε), πρέπει να
συνεχίσουν την λειτουργία τους σαν ανεξάρτητο τμήμα στην νέα Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.ΜΕ.Α).

Σύμφωνα με το άρθρο 17 δεν καταργείται η περ β’ της παρ.1 δηλαδή η συλλογή τιμών προϊόντων και υπηρεσιών και
η καταγραφή και τήρηση αυτών στο σύστημα του Παρατηρητηρίου Τιμών και σε άλλα συστήματα. Το σύστημα του
παρατηρητηρίου τιμών ούτε αξιοποιήθηκε, ούτε αναβαθμίστηκε και ούτε λειτουργεί. Το μόνο που λειτουργεί είναι η
πλατφόρμα e- καταναλωτής μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για τυποποιημένα προϊόντα από ένα κανάλι
διανομής που είναι οι αλυσίδες λιανικού εμπορίου (super market). αγνοούμε τις λαϊκές αγορές με τζίρο τουλάχιστον
6 δις ,τις κεντρικές αγορές –δημοτικές αγορές. Επίσης με την υπουργική απόφαση 50370/20-5-2020 δεν
εμφανίζονται ούτε καταγράφονται (στην εφαρμογή e- καταναλωτής) ούτε οπωροκηπευτικά ούτε κρέατα και ψάρια
που αποτελούν σύμφωνα και με την ΕΛΣΤΑΤ σχεδόν το 50% της μέσης μηνιαίας δαπάνης για τα είδη διατροφής
ενός νοικοκυριού.

Το τμήμα Χημικών Αναλύσεων της Δ/νσης Ελέγχων και Παρατηρητηρίων λειτουργεί σαν χημικό και οργανοληπτικό
εργαστήριο, οι αρμοδιότητες του οποίου περιγράφονται στο Π.Δ. 147/2017, άρθρο 56.
Κύριο έργο του είναι η διενέργεια χημικών και οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδων των ελαιοκομικών
Περιφερειών της Ελλάδας και η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τη διαμόρφωση των παραμέτρων
ποιότητας και νοθείας του Ελληνικού ελαιολάδου.
Σαν εργαστήριο είναι από το έτος 2006 διαπιστευμένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ/ISO 17025:2005 από το ν Εθνικό
Φορέα Διαπίστευσης (Αρ. Πιστοποιητικού 333) για την εκτέλεση αναλύσεων ποιότητας ελαιολάδου.
Επίσης το εργαστήριο είναι αναγνωρισμένο από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας (ΔΣΕ) και αποτελεί ένα από τα 9
ιστορικά μέλη του.
Με τις παραπάνω ιδιότητες της διαπίστευσης από τον ΕΣΥΔ και της αναγνώρισης από το ΔΣΕ, το εργαστήριο του
τμήματος Χημικών Αναλύσεων βρίσκεται στη λίστα των αναγνωρισμένων από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων
εργαστηρίων για τη διενέργεια αναλύσεων δειγμάτων ελαιολάδου για τον έλεγχο της αγοράς καθώς και στην λίστα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα επίσημα εργαστήρια των κρατών μελών για την αξιολόγηση των Ελληνικών εξαγωγών
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Παρθένου ελαιολάδου.
Με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του τμήματος Χημικών Αναλύσεων και τη συγκόλληση» του στο τμήμα Ελέγχου
Αγοράς της Δ/νσης της Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και του Παράνομου Εμπορίου στην
υπό σύσταση αυτοτελή υπηρεσία ΔΙ.Μ.Ε.Α. τίθεται θέμα τόσο με τη διαπίστευση του και την αναγνώριση του, όσο
και με τη λειτουργία του και τη στελέχωσή του.

Άρθρο 18 Τροποποίηση άρθρου 20 του ν. 4354/2015
Για τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων τεκμαίρεται ανάγκη καθιέρωσης και απογευματινής
υπερωριακής απασχόλησης να προστεθεί: "3. Ο αριθμός των ωρών απογευματινής....Στην περ.1 της παρ.Α του
Ν.4354/2015:"Η καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων,
επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών" να προστεθεί
μετά τη λέξη "υπαλλήλων" : "πλην των υπαλλήλων των τμημάτων Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των
Περιφερειακών Ενοτήτων"Τεκμηρίωση:η εκκαθάριση δαπανών υπερωριακής απασχόλησης απορρίπτει δαπάνες
υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των τμημάτων Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης (Μ.Ε.
Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με πράξεις του Επιτρόπου οι οποίες κρίθηκαν και σε 2ο βαθμό, με την αιτιολογία ότι οι
συγκεκριμένες υπερωρίες δεν αφορούν εποχικές, έκτακτες και επείγουσες ανάγκες και ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι
μπορούν να ενταχθούν στο ωράριο λειτουργίας της Υπηρεσίας.
Άρθρο 20 Τροποποίηση άρθρου 17 του ν. 4177/2013
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Το σχόλιο στο άρθρο 18 αφορά
αποκλειστικά στην υπερωριακή
απασχόληση των υπαλλήλων
των Δ/νσεων Ανάπτυξης των
Περιφερειών και συνεπώς δεν
ενσωματώνεται.
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Πλέον της Δημοτικής Αστυνομίας, είναι σκόπιμο για προφανείς λόγους να προστεθεί και η ΕΛ.ΑΣ. όπως και η
ΔΙ.Μ.Ε.Α. στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του ν.4177/2013.

Στο άρθρο 20 τροποποιείται το
άρθρο 17 του 4177/2013, όπου
προστίθεται η Δημοτική
Αστυνομία στους ελεγκτικούς
μηχανισμούς εφαρμογής των
κανόνων ΔΙΕΠΠΥ. Το σχόλιο
αφορούσε τη συμπερίληψη της
ΕΛ.ΑΣ. στους ελεγκτικούς
μηχανισμός ελέγχου
εφαρμογής των κανόνων
ΔΙΕΠΠΥ, γεγονός που θα
επιφόρτιζε την ΕΛ.ΑΣ. με
επιπλέον αρμοδιότητες. Ως εκ
τούτου δεν ενσωματώνεται.

Άρθρο 21 Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3377/2005

"Στην περίπτωση διαπιστωμένης διακίνησης και εμπορίας απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων", που
προβλέπεται στην προτεινόμενη διατύπωση της παρ. 5α, δέον όπως διευκρινισθεί ποιο αρμόδιο όργανο και με ποια
διαδικασία θα προβαίνει στην εν λόγω "διαπίστωση".
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Στο άρθρο 21 τροποποιείται το
άρθρο 11 του 3377/2005. Με
την εν λόγω ρύθμιση
επιβάλλονται υψηλά πρόστιμα
σε όσους εμπορεύονται και
διακινούν
απομιμητικά/παραποιημένα
αγαθά και απλοποιείται η
διαδικασία κατάσχεσης και
καταστροφής τους. Τα επτά
σχόλια αφορούν στο ύψος των
προστίμων και στη διαδικασία
κατάσχεσης/καταστροφής των
απομιμητικών/παραποιημένων.
Όλα τα σχόλια εν μέρει
ενσωματώθηκαν.
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Στην προτεινόμενη διάταξη της νέας παρ. 7 του ά. 11 του ν.3377/2005, προβλέπεται ότι δίνεται η δυνατότητα στον
κάτοχο των προϊόντων που κατάσχονται σε στεγασμένους χώρους να εκφέρει αντιρρήσεις, ως προς την εγκατάλειψη
και καταστροφή των προϊόντων (και όχι προς το αν τα προϊόντα παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας),
αλλά δεν ζητείται, ως παγίως ίσχυε μέχρι σήμερα, και μάλιστα σε κανένα στάδιο της διαδικασίας, η γνώμη του
δικαιούχου των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που εκτιμάται ότι παραβιάζονται. Με την προτεινόμενη
διάταξη το σχετικό πόρισμα περί αυθεντικότητας ή μη των κατασχεθέντων θα εκδίδεται πλέον από την αρμόδια για
τον έλεγχο αρχή, δίχως την προηγούμενη διατύπωση γνώμης από τον δικαιούχο.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την προτεινόμενη διατύπωση της περίπτωσης δ) της παραγράφου 7, σε περίπτωση που η
αρμόδια αρχή δεν αποφανθεί περί της παραβίασης ή μη δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας εντός 15 εργασίμων
ημερών, αίρεται η κατάσχεση. Με την παραπάνω ρύθμιση καθίσταται τουλάχιστον ανεπιεικές για τον εκάστοτε
δικαιούχο, τυχόν προϊόντα παρεμπορίου που βλάπτουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους να
αποδεσμεύονται μετά την, για οιονδήποτε λόγο, παρέλευση άπρακτης εκ μέρους της Διοικήσεως της ως άνω
προθεσμίας.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη της περιπτώσεως στ) ενώ δίδεται η δυνατότητα στον κάτοχο να
προβάλει αντιρρήσεις εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του πορίσματος που
αποφαίνεται ότι υφίσταται παραβίαση δικαιωμάτων, δεν δίδεται οιαδήποτε αντίστοιχη δυνατότητα στον δικαιούχο
στην περίπτωση που το πόρισμα αποφαίνεται ότι δεν υφίσταται παραβίαση.
Πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι τυχόν «διαπίστωση» της γνησιότητας από τρίτους ειδικούς εμπειρογνώμονες –
τεχνικούς συμβούλους θα λαμβάνει χώρα προφανώς επ’ αμοιβή και με επιβάρυνση του προϋπολογισμού της
ΔΙ.Μ.Ε.Α. ενώ η εφαρμογή της ισχύουσας σήμερα απλοποιημένης διαδικασίας ουδεμία τέτοια επιβάρυνση επιφέρει
αφού ανατίθετο αποκλειστικώς στις εταιρείες-δικαιούχους των δικαιωμάτων.
Από την πρόβλεψη αμιγώς διοικητικών κυρώσεων και την απουσία συμμετοχής των δικαιούχων των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας πχ. κατά το στάδιο υποβολής του πορίσματος, σε συνδυασμό με την μη απόδοση στα
όργανα της ΔΙΜΕΑ της ιδιότητος των ανακριτικών υπαλλήλων, προκύπτουν πρακτικές δυσχέρειες τόσο στην άσκηση
των δικαιωμάτων των δικαιούχων (όπως π.χ. η υποβολή της εγκλήσεως) όσο και λόγω της παράλληλης ισχύος
διατάξεων του ΚΠΔ όπως π.χ. η δυνατότητα κατάσχεσης των μέσων διακίνησης των απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων χωρίς ποσοτικό περιορισμό. Επιπλέον, δε, για την άσκηση των δικαιωμάτων των δικαιούχων θα είναι
αναγκαία η προσφυγή σε άλλες υπηρεσίες (π.χ. Ελληνική Αστυνομία) με αποτέλεσμα την ταυτόχρονη επιβάρυνσή
τους.
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Η προτεινόμενη νέα παράγραφος 7 του Άρθρου 11 του Ν.377/2005 είναι προβληματική. Μετά το σημείο (γ) θα
όφειλε να υπάρχει πρόβλεψη για την παροχή γνωμάτευσης του δικαιούχου επί της φύσης των δεσμευθέντων
εμπορευμάτων, διότι διαφορετικά η χορήγηση αντιγράφου του πρωτοκόλλου κατάσχεσης στον εκπρόσωπο του
δικαιούχου μαζί με δείγμα των κατασχεθέντων εμπορευμάτων χωρίς να του ζητείται η γνωμάτευση ως προς τη φύση
αυτών, είναι αλυσιτελής καθώς δεν επιτελεί την οποιαδήποτε λειτουργία. Παράλληλα η ρύθμιση του σημείου (δ), η
οποία προβλέπει ότι μετά τη παρέλευση διαστήματος δύο ημερών ("Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής...")
από την γνωστοποίηση του αντιγράφου του πρωτοκόλλου της κατάσχεσης στο δικαιούχο εκδίδεται το πόρισμα της
Αρχής χωρίς όμως να υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την υποχρέωση λήψης, σε προγενέστερο στάδιο, της σχετικής
γνωμάτευσης του δικαιούχου, ως του πλέον αρμοδίου (αν όχι μόνου) φορέα για τη διαπίστωση της γνησιότητας ή μη
των δεσμευθέντων προϊόντων, είναι άστοχη και θα δυσχεράνει το έργο της προστασίας των δικαιωμάτων
Διανοητικής Ιδιοκτησίας.Είναι αδήριτη κι επιτακτική ανάγκη η Αρχή αφενός να ζητά γνωμάτευση από το δικαιούχο
σχετικά με τον απομιμητικό ή μη χαρακτήρα των δεσμευθέντων προϊόντων, αφετέρου η σχετική γνωμάτευση θα
πρέπει να δημιουργεί σχετικό αμάχητο τεκμήριο. Επισημαίνεται ότι η διαπίστωση της προσβολής ή μη των
δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας καταλείπεται στα αρμόδια πολιτικά και ποινικά δικαστήρια.
Η διαδικασία του ά 11 του ν. 3377/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ά. 39 του ν. 4155/2013 προβλέπει την
καταστροφή των πειρατικών προϊόντων βάσει α) της πραγματογνωμοσύνης του δικαιούχου του δικαιώματος
διανοητικης ιδιοκτησίας και β) της σύμφωνης γνώμης του κατόχου των εμπορευμάτων. Με την προτεινόμενη
τροποποίηση φάινεται ότι καταργούνται και οι δύο προϋποθέσεις της επιτυχημένης διαδικασίας που είχε σαν
αποτέλεσμα την καταστροφή πολλών χιλιάδων πειρατικών προϊόντων τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ελλάδα. Όσον
αφορά στην πραγματογνωμοσύνη του δικαιούχου δεν προβλέπεται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας (ποιός και με
τι στοιχεία &amp; γνώσεις θα αποφαίνεται σχετικά με το αν τα προϊόντα έιναι απομιμητικά ή όχι). Όσο για τη
σύμφωνη γνώμη του κατόχου, είναι πολύ πιθανό κανένας κάτοχος να μην συναινέσει στην καταστροφή των
προϊόντων προκειμένου να αποφύγει την επιβολή και πληρωμή του προστίμου.
Η απειλή της επιβολής των διοικητικών προστίμων, έτσι όπως έχει η συνολική ρύθμιση με τις αλληλεπιδρούμενες
διατάξεις της, θα επιφέρει μετά βεβαιότητος την εξ αντανακλάσεως αντίδραση του κατόχου, ο οποίος με πραγματικό
"στόχο" να "αντιταχθεί" κατά του προστίμου, θα εναντιώνεται συλλήβδην δι' υποβολής αντιρρήσεων κατά της
καταστροφής των προϊόντων αλλά και μετά δι' υποβολής αντιρρήσεων κατά του πορίσματος της περίπτωσης (στ) της
προτεινόμενης νέας παραγράφου 7 του άρθρου 11 του ν. 3377/2005.
Το δημιουργούμενο "ντόμινο", όμως, θα καταλήγει εν τέλει σε διαδικαστική και οικονομική επιβάρυνση των
δικαιούχων των δικαιωμάτων, εμβάζοντάς τους αναγκαστικά σε περαιτέρω νομικές διαδικασίες σύμφωνα με την
περίπτωση (ζ) της ιδίας παραγράφου προκειμένου να αποφύγουν την αποδέσμευση των εμπορευμάτων.
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Ενώ σύμφωνα με τα άρθρα 38, παρ. 12 και 50 και επόμενα του ν. 4679/2020 (νέος νόμος περί εμπορικών σημάτων) η
αρμοδιότητα για θέματα έκπτωσης και ακύρωσης εμπορικών σημάτων περνάει πλέον σε μεγάλο βαθμό στα πολιτικά
δικαστήρια προς ταχύτερη επίλυση των ζητημάτων αυτών αλλά και λόγω της φύσης του, η προτεινόμενη διοικητική
διάγνωση παραβίασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, μεταξύ των οποίων και τα εμπορικά σήματα, σύμφωνα
με τη νέα προτεινόμενη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 δημιουργεί εκ νέου επάλληλες
διαδικασίες, όπως ακριβώς αυτές που ο ν. 4679/2020 πρόσφατα κατήργησε με άμεσο κίνδυνο για το ένα και το αυτό
θέμα, ήτοι εν προκειμένω για τη διάγωνση της παραβίασης ή μη δικαιωμάτων επί εμπορικών σημάτων, να
επιλαμβάνονται δυνητικά έως και τρίτα δικαστήρια: ένα διοικητικό με τις νεοεισαγόμενες διατάξεις στην περίπτωση
άσκησης ενδίκων μέσων από τον κάτοχο των προϊόντων, καθώς και ένα ποινικό ή και αστικό στην περίπτωση
εφαρμογής της ποινικής διαδικασίας ή στην περίπτωση αναζήτησης αποζημιώσεων με ότι αυτό συνεπάγεται από
άποψη χρόνου και κόστους για όλους τους εμπλεκόμενους.
Άρθρο 22 Ειδικές και μεταβατικές διατάξεις
Το σχόλιο στο άρθρο 22
αφορούσε σε αποσαφήνιση
όρου και δεν ενσωματώθηκε.

Οι υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων, που μνημονεύονται στην παράγραφο 4, είναι διαφορετικές από τις
Υπηρεσίες των Περιφερειών, γι΄ αυτό καλό θα ήταν να γίνει ο διαχωρισμός και η αποσαφήνιση, καθώς παρεμπόριο
και ΔΙΕΠΠΥ εφαρμόζουν μόνο οι Διευθύνσεις των Περιφερειών και όχι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Άρθρο 23 Ραδιοφάρμακα
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Τόσο το εθνικό όσο και το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αναπηρία διαμορφώνονται πλέον στη βάση των παρακάτω θεσμικών
κειμένων, τα οποία εξάρουν τη σημασία της προσβασιμότητας: της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρίες, που κυρώθηκε από τη χώρα με τον ν. 4074/2012, του ν.4488/2017, που περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες
και οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης και ιδιαιτέρως των άρθρων 63 και 64 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών
του Καθολικού Σχεδιασμού, της Agenda 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία -υποστηρίζοντας τη Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες- περιέχει επίσης προτροπές για τη διασφάλιση της καθολικής
προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, του Γενικού Κανονισμού και των επιμέρους Κανονισμών των Ευρωπαϊκών
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι στο πλαίσιο της τρέχουσας αλλά και της νέας
προγραμματικής περιόδου επιβάλλουν την προσβασιμότητα ως υποχρεωτική σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της
εφαρμογής των προγραμμάτων, της Οδηγίας (EE) 2019/882 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και
υπηρεσιών, που σκοπό έχει αφενός να συμβάλει στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μέσω της προσέγγισης των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για
ορισμένα προϊόντα και αφετέρου να αυξήσει τη διαθεσιμότητα προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά
με παράλληλη βελτίωση της προσβασιμότητας των σχετικών πληροφοριών του εθνικού θεσμικού πλαισίου για την
προσβασιμότητα του φυσικού, δομημένου και ηλεκτρονικού περιβάλλοντος (π.χ. ν. 4488/2017, ν. 4067/2012, ν. 4412/2016,
ν.4591/2019, Υπ. Απόφαση με αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης» κ.λπ.). Για την ικανοποίηση των προαναφερθεισών απαιτήσεων και κατευθύνσεων είναι πλέον απόλυτη ανάγκη
η ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης της Προσβασιμότητας και η καθιέρωση Εθνικού Σήματος Προσβασιμότητας, με
αξιοποίηση του προτύπου ΕΛΟΤ 1439:2013 «Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία – Απαιτήσεις και συστάσεις» και της
Τ.Π. ΕΛΟΤ 1449 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την απονομή και τη χρήση
του Σήματος Προσβασιμότητας σε οργανισμούς φιλικούς σε άτομα με αναπηρία». Με πρωτοβουλία της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και σε στενή συνεργασία με τον ΕΛΟΤ ολοκληρώθηκε το 2013 το εθνικό
πρότυπο ΕΛΟΤ 1439 και η σχετική τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1449. Το παραπάνω πρότυπο αποτελεί καινοτομία σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, καλύπτει δε τομείς πέραν των κτιριακών υποδομών, όπως οι υπηρεσίες, οι διαδικασίες κ.λπ. Σκοπός, τόσο
του προτύπου όσο και της προδιαγραφής, είναι η ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης της προσβασιμότητας
επιχειρήσεων/ οργανισμών, κάθε είδους και μεγέθους, ώστε αφενός να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων
με αναπηρία, αφετέρου να καλλιεργηθεί νέα επιχειρησιακή κουλτούρα, στη βάση των νόμων 4074/2012 και 4488/2017
(επικύρωση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και κατευθυντήριες /οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης
αυτής αντίστοιχα), που θα επιτρέψει στις εγχώριες επιχειρήσεις να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της μεγάλης ομάδας των
καταναλωτών με αναπηρία. Για την επίτευξη των παραπάνω η Ε.Σ.Α.μεΑ. σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ είχαν συντάξει πρόταση
σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Ενόψει του παρόντος σχεδίου νόμου ζητούμε να προστεθεί νέο Άρθρο 28 ως κατωτέρω και να
προσαρμοστεί ανάλογα η αρίθμηση των επόμενων άρθρων: «Άρθρο 28 Καθιέρωση Ελληνικού Σήματος Προσβασιμότητας και
σχετικό Μητρώο επιχειρήσεων και οργανισμών φιλικών σε άτομα με αναπηρία 1. Καθιερώνεται Ελληνικό Σήμα
Προσβασιμότητας και Μητρώο επιχειρήσεων και οργανισμών φιλικών σε άτομα με αναπηρία, βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ 1439
και της τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1449, όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά. 2. Την καθιέρωση του Ελληνικού
Σήματος Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία, που περιλαμβάνει την έγκριση του λογοτύπου, καθώς και την ιδιοκτησία, την
εκμετάλλευση, την προστασία και την προβολή του σήματος, αναλαμβάνει ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Ο
ΕΛΟΤ κατέχει τα νομικά δικαιώματα για το ελληνικό σήμα προσβασιμότητας και βάσει σύμβασης εκχωρεί τα δικαιώματα
έκδοσης σε διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. 3. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 1439 για τις
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Υποβλήθηκε 1 σχόλιο στο
άρθρο 23, που δεν ήταν
συναφές με τη ρύθμιση περί
της αδειοδότησης των μονάδων
παραγωγής ραδιοφαρμάκων,
αλλά κατά την συνολική
επεξεργασία του σχεδίου
νόμου οδήγησε με έμμεσο
τρόπο στην παράγραφο 3 του
άρθρου 32 του κατατεθειμένου
νομοσχεδίου που τροποποιεί το
άρθρο 19 του ν.4038/2012, και
ο ΕΛΟΤ, ως αυτοτελής
λειτουργική μονάδα
τυποποίησης του Εθνικού
Συστήματος Υποδομών
Ποιότητας (ΕΣΥΠ) νπιδ, ανακτά
τη δυνατότητα καθιέρωσης
σημάτων πιστοποίησης και
υποβολής σχετικής αίτηση
κατάθεσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ)
2007/1001 «για το σήμα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης» και του
ν.4679/2020 (Α΄71) Εμπορικά
σήματα - ενσωμάτωση της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την
προσέγγιση των νομοθεσιών
των κρατών - μελών περί
σημάτων και της Οδηγίας
2004/48/ΕΚ σχετικά με την
επιβολή των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας και
άλλες διατάξεις», άνευ όμως
αρμοδιότητας πιστοποίησης.
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επιχειρήσεις και οργανισμούς και η απονομή του Ελληνικού Σήματος Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία διενεργείται από
τους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Κατά τη διενέργεια των προαναφερθεισών αξιολογήσεων συμμόρφωσης με τις
απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1439 είναι υποχρεωτική η υποστήριξη της ομάδας επιθεώρησης από ένα τουλάχιστον άτομο με
αναπηρία ή με χρόνια πάθηση ή με βιωματική εμπειρία. 4. Την τήρηση και λειτουργία του Μητρώου επιχειρήσεων και
οργανισμών, που διαθέτουν το σήμα προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία, καθώς τη σχετική εκπαίδευση των επιθεωρητών
και εμπειρογνωμόνων, αναλαμβάνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.). Η Ε.Σ.Α.μεΑ. αναλαμβάνει
επίσης και την παρακολούθηση της διαδικασίας παραπόνων, καταγγελιών και ενστάσεων, διαβουλευόμενη με τον φορέα
πιστοποίησης και το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). 5. Ο έλεγχος για τη λειτουργία του Μητρώου επιχειρήσεων και
οργανισμών φιλικών σε άτομα με αναπηρία και η διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης διενεργείται από το Ε.ΣΥ.Δ. 6. Ο
χρόνος ισχύος και το κόστος του Σήματος, καθώς και κάθε σχετική τεχνική λεπτομέρεια, καθορίζονται από κοινού από τον ΕΛΟΤ
και την Ε.Σ.Α.μεΑ., με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους και την υπογραφή σχετικής σύμβασης μεταξύ τους. Με τον ίδιο
τρόπο καθορίζεται το περιεχόμενο, η διαδικασία και το κόστος της εκπαίδευσης των επιθεωρητών, η διαδικασία εγγραφής στο
Μητρώο επιθεωρητών και επιχειρήσεων και κάθε τεχνική λεπτομέρεια που ήθελε προκύψει.».

Άρθρο 24 Αρμοδιότητα ΤΕΕ για τη διενέργεια πιστοποιήσεων
Παρατηρήσεις της ΕΕΤΕΜ επί του άρθρου 24 του σχεδίου νόμου «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, διατάξεις για την
ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία»
Η ανωτέρω διάταξη εκφεύγει των σκοπών του ΤΕΕ και του προσδίδει τα χαρακτηριστικά Φορέα Πιστοποίησης ανταγωνιστικού
προς τους υπόλοιπους ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Επίσης η διάταξη αυτή έρχεται σε άμεση αντίθεση με την υφιστάμενη σχετική νομοθεσία, με την οποία, προβλέπεται,
προκειμένου να διασφαλίζεται η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα του φορέα, ο οποίος, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, θα
αναλάμβανε και την πιστοποίηση προσώπων, η συμμετοχή και άλλων φορέων και Εκπαιδευτικών ή ερευνητικών ιδρυμάτων και
όχι από μόνο του το ΤΕΕ, όπως μη σύννομα επιχειρείται με την εν λόγω διάταξη.
Υπενθυμίζουμε ότι ο σχετικός νόμος, με τον οποίο διασφαλίζονται οι απαιτήσεις των σχετικών προτύπων και κανονισμών
διαπίστευσης, είχε ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων (και από τον σημερινό Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνη Γεωργιάδη). Το ΤΕΕ
με την υφιστάμενη μορφή και λειτουργία του ως ΝΠΔΔ-επαγγελματικός και συνδικαλιστικός φορέας διπλωματούχων μηχανικών
δεν θα μπορούσε να πληροί τα κριτήρια της αμεροληψίας και αντικειμενικότητας για να αναλάβει από μόνο του αυτό το ρόλο.
Επισημαίνουμε ότι κατά την συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου στη Βουλή οι ομοσπονδίες τεχνικών επαγγελμάτων είχαν
παρέμβει και εκφράσει την αντίθεση τους στην προσπάθεια του ΤΕΕ να αναλάβει από μόνο του την πιστοποίηση όλων των
τεχνικών!
Η προτεινόμενη, εξάλλου, διάταξη περιλαμβάνεται αυθαίρετα στο νομοσχέδιο δεδομένου ότι δεν έχει προηγηθεί καμία
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Υποβλήθηκε 1 σχόλιο δύο
φορές από την ΕΕΤΕΜ, το οποίο
αποτυπώνει την αντίρρηση της
Επαγγελματικής –
Επιστημονικής Ένωσης
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ) με την
προτεινόμενη ρύθμιση. Το
σχόλιο δεν ενσωματώθηκε στο
άρθρο.
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διαβούλευση με τους υπόλοιπους φορείς των τεχνικών επαγγελμάτων, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν λόγο στην διαδικασία και
όχι να παραγκωνίζονται. Από πότε το ΤΕΕ έγινε εκφραστής του συνόλου του τεχνικού κόσμου;
Αληθεύει ότι το ΤΕΕ υπέβαλε αίτηση στο ΕΣΥΔ για διαπίστευση δικού του Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων, η οποία
απορρίφθηκε; Εάν αληθεύει, μήπως το ΤΕΕ επιχειρεί, μέσω του άρθρου 24 του νομοσχεδίου, να μπορεί να προβαίνει σε
πιστοποίηση;
Σε σχετική ανακοίνωση του ΤΕΕ αναφέρεται ότι «ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία του νέου πλαισίου διασφάλισης ποιότητας
και πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων συνολικά». Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι με την συγκεκριμένη ρύθμιση, το ΤΕΕ
επιχειρεί να ελέγξει το σύνολο της αγοράς τεχνικών υπηρεσιών με εξοβελισμό του τεχνικού κόσμου. Επιχειρεί δηλαδή, να
αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στην συγκεκριμένη αγορά, αφού αυτό το ίδιο θα είναι σε θέση να δημιουργεί την ζήτηση (μέσω
του πλαισίου διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης) και να ελέγχει την προσφορά πιστοποιήσεων. Με τον τρόπο όμως αυτό,
το ΤΕΕ θα στρεβλώνει τον υγιή ανταγωνισμό και συνεπακόλουθα, θα προκαλέσει την αγανάκτηση του τεχνικού κόσμου.
Ως πότε η Πολιτεία θα μεριμνά για την εξασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας του ΤΕΕ, το οποίο κάνοντας κατάχρηση της
ιδιότητάς του, ως ΝΠΔΔ, καθώς και των σχέσεων του με τον κρατικό μηχανισμό, είναι βέβαιο ότι θα επιβάλει στην αγορά
τεχνικών υπηρεσιών τους όρους που εξυπηρετούν τα στενά επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του;
Υπενθυμίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει ανατεθεί απευθείας στο ΤΕΕ η διαχείριση, έναντι πολλών εκατομμυρίων ευρώ,
πλειάδας ψηφιακών υπηρεσιών και Μητρώων του Κράτους, μετατρέποντας το ουσιαστικά σε κερδοσκοπική επιχείρηση, η οποία
νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό αλλοιώνοντας παράλληλα και τους σκοπούς του.
Όπως επισημαίνεται και σε δημοσιεύματα του τύπου (https://www.euro2day.gr/chameleon/article-blog-chameleon/2025956/taerga-pshfiopoihshs-poy-diekdikei-to-tee-fernoyn.html), η πρακτική αυτή έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από εξειδικευμένες
ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες επισημαίνουν πως το TEE ΔΕΝ έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει πολλές από τις υπηρεσίες που
του έχουν ανατεθεί και για το λόγο αυτό θα αναθέσει την ολοκλήρωση τους σε τρίτους
Το να αναγκαστούν οι εταιρείες αυτές να «περάσουν από το ΤΕΕ» καταστρατηγεί κάθε έννοια υγιούς ανταγωνισμού, αλλά
επιβαρύνουν τους Έλληνες φορολογούμενους, καθώς αν αυτές οι υπηρεσίες είχαν ανατεθεί, μέσω διαγωνισμών, απευθείας σε
εταιρείες του ιδιωτικού τομέα είναι βέβαιο ότι θα κόστιζαν λιγότερο, αφού τώρα θα υπάρχει και η «προμήθεια» του ΤΕΕ.
Την ώρα που στελέχη της κυβέρνησης και της κυβερνώσας παράταξης διατείνονται ότι για τη διάθεση των χρημάτων του
«ευρωπαϊκού σχεδίου Μάρσαλ» θα αποφευχθούν πρακτικές του παρελθόντος, η εν λόγω διάταξη αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση
είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, από το να ακολουθήσει τις ίδιες πρακτικές του παρελθόντος στις
οποίες, εν πολλοίς, οφείλεται η σημερινή κατάσταση της χώρας.
Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι η ρύθμιση είναι μη σύννομη και θα πρέπει να αποσυρθεί.
Επίσης, καλούμε τον εποπτεύοντα το ΤΕΕ, Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών καθώς και τους συναρμόδιους Υπουργούς να
εφαρμόσουν την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 25 Παράταση προθεσμίας για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης
και Διανομής
Σχόλιο της Δικηγορικής Εταιρείας «Αραχωβίτης Βασίλειος &amp; Συνεργάτες», εκ μέρους του Πανελλήνιου
Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων:
Με αφορμή τη διάταξη του προτεινόμενου άρθρου 25 του Νομοσχεδίου αναφορικά με τη χορήγηση της ολιγόμηνης
(στην πραγματικότητα) παράτασης προθεσμίας για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας των Κέντρων
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Υποβλήθηκε 1 σχόλιο στο
άρθρο 25 που επικροτεί τη
χορήγηση παράτασης στην
προθεσμία για απόκτηση της
προβλεπόμενης άδειας, με
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Αποθήκευσης και Διανομής οφείλουμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:
1. Καταρχάς η παράταση της προθεσμίας που χορηγείται δυνάμει της νέας διάταξης υπολογίζεται στην καλύτερη
περίπτωση σε επτά (7) μήνες εφόσον λάβουμε ως αφετηρία υπολογισμού της την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 48 ΙΑ του ν. 4442/2016 (δηλαδή 18.01.2018). Περαιτέρω, στο ανωτέρω
εξαιρετικά περιορισμένη χρονική διάρκεια της παράτασης θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και το χρονικό διάστημα κατά
το οποίο η αρμόδια αρχή της Περιφέρειας θα χρειαστεί ώστε να αξιολογήσει έκαστο φάκελο αδειοδότησης ανά
στάδιο (έγκριση εγκατάστασης /έγκριση λειτουργίας κλπ.) έως την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Κατόπιν
τούτων, και δεδομένου ότι το εναπομείναν χρονικό διάστημα της παράτασης είναι εξαιρετικά περιορισμένο,
καθίσταται αδήριτη ανάγκη να διευρυνθεί το χρονικό της πλαίσιο.
2. Είναι γεγονός ότι η πλειοψηφία των φαρμακαποθηκών στην Ελληνική Επικράτεια έχει ήδη αδειοδοτηθεί και
εγκατασταθεί́ σε περιοχές της Γενικής Κατοικίας και του Πολεοδομικού Κέντρου (αστικός ιστός). Το τρέχον χρονικό
διάστημα, νομίμως υφιστάμενες φαρμακαποθήκες που εδρεύουν εντός του αστικού ιστού αδυνατούν να
ανανεώσουν την αδειοδότησή τους στις περιοχές της Γενικής Κατοικίας και του Πολεοδομικού Κέντρου, εάν
αναγράφεται στα δικαιολογητικά τους, ο όρος «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» ή παρεμφερής όρος, με
αποτέλεσμα να απειλούνται με το επαχθές μέτρο της άμεσης απομάκρυνσης και μετεγκατάστασής τους εκτός του
αστικού ιστού, ενώ αντιθέτως όπως προκύπτει de facto apo τη λειτουργία τους, πρόκειται για δραστηριότητα
φαρμακαποθήκης.
Ως εκ τούτου κρίνεται επιτακτική ανάγκη να αρθεί σε νομοθετικό επίπεδο και με τρόπο ξεκάθαρο η
προπεριγραφόμενη στρέβλωση έτσι ώστε να εξισώνεται η λειτουργία της επιχείρησης φαρμακαποθήκης με αυτή του
καταστήματος αποθήκευσης φαρμάκων, εφόσον αποδεικνύεται από άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα (όπως
ενδεικτικώς Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρημένοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) ότι πρόκειται για την ίδια εμπορική
δραστηριότητα. Υπενθυμίζεται επιπλέον ότι και το Συμβούλιο της Επικρατείας με το ΠΔ 59/2018 αναγνώρισε να
υπάρχει ειδική ρύθμιση η οποία να διασφαλίζει την παρουσία των φαρμακαποθηκών στο αστικό ιστό (στις
κατηγορίες της Γενικής Κατοικίας και του Πολεοδομικού́ Κέντρου), συνεπώς και του «καταστήματος αποθήκευσης
φαρμάκων» αφού de facto πρόκειται για την ίδια δραστηριότητα, με το σκεπτικό ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί
μέσω της ομαλής λειτουργίας των φαρμακαποθηκών η συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας για τη διασφάλιση
της δημόσιας υγείας. Προκειμένου λοιπόν να προστατευτεί η βούληση του Νομοθέτη και της Πολιτείας όπως
αποτυπώθηκε από το ΠΔ 59/2018 για τη διασφάλιση της παρουσίας των φαρμακαποθηκών στον αστικό ιστό,
παρακαλούμε όπως συνεκτιμήσετε τα προαναφερόμενα δεδομένα και προβείτε σε σχετική νομοθετική ρύθμιση
καθώς σε αντίθετη περίπτωση η συντριπτική πλειοψηφία της αγοράς θα καταστεί όμηρος υπηρεσιακών ερμηνειών
που είναι ιδιαίτερα πιθανόν να προκαλέσουν μαζική άρνηση ανανέωσης αδειών των επιχειρήσεων του κλάδου μας,
ανατρέποντας τελικά το πνεύμα του νομοθετικού διατάγματος του ΠΔ 59/2018 και τη σχετική ερμηνευτική εισήγηση
του ΣτΕ.
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αίτημα περαιτέρω επέκτασης
του χρόνου, και υπόδειξη για
περαιτέρω νομοθετικές
ενέργειες ως προς το θεσμικό
πλαίσιο των χρήσεων γης και εν
γένει της χωροθέτησης των
Κέντρων Αποθήκευσης και
Διανομής. Tο σχόλιο έχει
ληφθεί υπόψη για
συμπλήρωση στη νομοθετική
πρωτοβουλία.
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Άρθρο 26 Κανονισμοί Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ)
Ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ, που αποτελεί την πανελλήνια ομοσπονδία όλων των συνδέσμων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στις
βιομηχανικές περιοχές της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, και εν δυνάμει εκπροσωπεί 1.400 επιχειρήσεις, ιδίως στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία,
πέρα από τον αιφνιδιασμό του, εκφράζει την απογοήτευση του, την πλήρη άρνηση και καταδίκη στην προτεινόμενη ρύθμιση,
απαιτώντας επιτακτικά την απόσυρση της.Μόλις ένα χρόνο μετά την ψήφιση μίας νομοθετικής ρύθμισης (Ν. 4605/2019) που
δικαίωνε προσπάθειες και αγώνες δεκαετιών για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις των ΒΙΠΕ, χορηγώντας μας απλά ένα δικαίωμα
αντίδρασης και μια δυνατότητα διαιτησίας για την κατάργηση δεσποτικών διατάξεων που μας ταλαιπωρούν και έλκουν την
καταγωγή τους στην δεκαετία του ‘70, έρχεται η παρούσα διάταξη για να καταργήσει κάθε ελπίδα και δύναμη δικαίου για τις
επιχειρήσεις που εκπροσωπούμε.Καταγγέλλουμε τον εμπνευστή αυτής τη διάταξης που μόνο σκοπό έχει να μας υποτάξει, χωρίς
κανένα δικαίωμα αντίδρασης, στη βούληση ή καλύτερα στη βουλιμία του Διαχειριστή, με τον οποίο το Κράτος μας επιβάλλει να
συγκατοικούμε υποχρεωτικά, με αποτέλεσμα η δοκιμαζόμενη βιομηχανία να καλείται να καλύψει τις δαπάνες και τα έξοδα που
σπάνια αιτιολογούνται και σπάνια καταβάλλονται για να καλύψουν τις πραγματικές μας ανάγκες εντός των ΒΙΠΕ.Για την
αξιολόγηση αυτής καθ’ αυτής της ρύθμισης επισημαίνεται ότι ανάπτυξη δύναται να επιτευχθεί αποκλειστικά από ενεργές
επιχειρήσεις εντός των ΒΙΠΕ και όχι από ανενεργά - αδόμητα γήπεδα που διατηρούν στην κατοχή τους οι φορείς διαχείρισης και
αίφνης αποκτούν ψήφο με τεράστια δύναμη. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης στους
περισσότερους οργανωμένους υποδοχείς παραμένει ανενεργό και αδόμητο, οι προϋποθέσεις που θέτει η ρύθμιση αποκλείουν
από κάθε διαβούλευση τις ενεργές επιχειρήσεις, αφαιρώντας από αυτές ακόμα και το δικαίωμα να εκφέρουν απόψεις για τους
κανονισμούς που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους, νομιμοποιώντας ως αποκλειστικό αποδέκτη των
αιτημάτων τους αυτόν που αρνείται επίμονα και επί χρόνια να λύσει τα προβλήματα τους.Πιο συγκεκριμένα, για την περίπτωση
των ΒΙΠΕ, που έχουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά και το αίτημα αναψηλάφησης των Κανονισμών υποβάλλεται στην ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ
ΑΕ, η οποία «δύναται» να το αποδεχτεί και να το εξετάσει, στο πλαίσιο Επιτροπής, στην οποία οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις
εκπροσωπούνται με απόλυτη μειοψηφία, ενώ το Κράτος – Ρυθμιστής απουσιάζει παντελώς, το αποτέλεσμα της προτεινόμενης
ρύθμισης είναι ένα. Οι ισχύοντες αναχρονιστικοί και επιστημονικά ανεπαρκείς κανονισμοί λειτουργίας που ακολούθησαν μια
άκρως προσχηματική διαβούλευση το 2011, θα εξακολουθήσουν να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της ΕΤΒΑ, στο όνομα δήθεν
των οργανωμένων υποδοχέων και την αφωνία της αδόμητης γης.Ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ, με αφορμή την σύσταση νομοπαρασκευαστικής
επιτροπής για τη σύνταξη προσχεδίου νόμου για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των
Επιχειρηματικών Πάρκων και των Βιομηχανικών Περιοχών, με πρόσφατη ανακοίνωση του που δόθηκε στη δημοσιότητα, παρά
τις επιφυλάξεις του σχετικά με την σύνθεση και την αντιπροσωπευτικότητα της εν λόγω επιτροπής, δήλωσε την επιθυμία του να
προσέλθει στο διάλογο, επιδιώκοντας το κοινό συμφέρον μεταξύ φορέων διαχείρισης και εγκατεστημένων επιχειρήσεων,
απαιτώντας παράλληλα τη θεσμοθέτηση της μόνιμης συμμετοχής του σ’ αυτήν (την επιτροπή). Με βάση τα προηγηθέντα,
αποτελεί καταπάτηση κάθε δικαίου και καλής νομοθέτησης, να εισάγεται προς ψήφιση, μια απολύτως προκλητική και
αναιτιολόγητη ρύθμιση σ’ ένα άσχετο νομοσχέδιο που κανείς σε φυσιολογικές συνθήκες δεν θα μπορούσε να υποψιαστεί, την
ίδια ώρα που ξεκινάει η διαδικασία για τη συνολική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τους οργανωμένους υποδοχείς,
ευκαιρία για να δοκιμαστούν απόψεις και νέες συνθέσεις. Αυτός είναι και ένας πρόσθετος λόγος που καθιστά επιτακτική την
ανάγκη άμεσης απόσυρσης της προτεινόμενης ρύθμισης, για την αποφυγή ανεξέλεκτων καταγγελιών και καταστάσεων που μόνο
κακό θα προκαλέσουν στη βιομηχανία και στις σχέσεις μεταξύ ΕΤΒΑ και εγκατεστημένων επιχειρήσεων.
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Τα σχόλια (14) για το άρθρο 26
αφορούν προβληματισμούς ως
προς τη διαδικασία με την οποία
καθορίζει ο νόμος την έναρξη
επαναξιολόγησης ενός Κανονισμού
Λειτουργίας ενός Επιχειρηματικού
Πάρκου ή μιας Βιομηχανικής
Περιοχής, τα ποσοστά τα οποία
απαιτούνται για την συγκρότηση
Επιτροπής Διαβούλευσης, η
συμμετοχή των εγκατεστημένων
επιχειρήσεων ή και των ιδιοκτητών
των αδόμητων γηπέδων, καθώς
και το ποσοστό της πλειοψηφίας
που απαιτείται για την λήψη
οριστικής απόφασης. Δεδομένου
ότι στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων έχει συσταθεί
νομοπαρασκευαστική Επιτροπή
εξανεξέτασης του συνολικού
πλαισίου ανάπτυξης και
λειτουργίας των Οργανωμένων
Περιοχών, η διάταξη αποσύρθηκε,
προκειμένου να ενταχθεί στη
συνολική εργασία της Επιτροπής
εντός της οποίας διεξάγεται
μεγάλη διαβούλευση μεταξύ των
εμπλεκομένων μερών.
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· Η διαβούλευση που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών λειτουργίας εντός
ΟΥΜΕΔ, πρέπει να στοχεύει στην διαδραστική σχέση μεταξύ των ενεργών εγκατεστημένων και των φορέων
διαχείρισης, την ανταλλαγή απόψεων και την
κατάθεση συγκεκριμένων, επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων.
· Είναι προφανές ότι ανάπτυξη δύναται να επιτευχθεί αποκλειστικά από ενεργές επιχειρήσεις και όχι από ανενεργά αδόμητα γήπεδα που διατηρούν στην κατοχή τους οι φορείς διαχείρισης.
· Η διαβούλευση πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική, δημοκρατική και ουσιαστική χωρίς αποκλεισμούς, άλλως
καθίσταται προσχηματική.
Με βάση τις παραπάνω εύλογες παραδοχές είναι απαραίτητο:
1. να αναφερθεί σαφώς και να προστεθεί ότι, ‘’ δύναται να εγκριθεί
τουλάχιστον από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν μία ψήφο των ενεργών
εγκατεστημένων επιχειρήσεων.’’
2. Να αφαιρεθεί η προϋπόθεση ότι ‘’ οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις
καταλαμβάνουν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της
έκτασης του ΟΥΜΕΔ για τους εξής ειδικούς λόγους :
α) το συντριπτικό μέρος των γηπέδων εντός οργανωμένων υποδοχέων
παραμένει ανενεργό και αδόμητο σε ποσοστά άνω του 50% σε πολλούς υποδοχείς μεταποιητικής δραστηριότητας
β) η παραπάνω προϋπόθεση αποκλείει από τη διαβούλευση τις ενεργές
επιχειρήσεις που βρίσκονται στο συντριπτικό μέρος των οργανωμένων
υποδοχέων της χώρας, αφαιρώντας ακόμα και το δικαίωμα να εκφέρουν
απόψεις για τους κανονισμούς που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις
λειτουργίας τους.
γ) οι ισχύοντες αναχρονιστικοί και επιστημονικά ανεπαρκείς κανονισμοί
λειτουργίας που ακολούθησαν μια άκρως προσχηματική διαβούλευση το 2011,
θα εξακολουθήσουν να εξυπηρετούν για χάρη των οργανωμένων υποδοχέων,
την αφωνία της αδόμητης γης.
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Αναφορικά με το Άρθρο 26 [Κανονισμοί Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
(ΟΥΜΕΔ)] και της νέας προτεινόμενης διαδικασίας τροποποίησης των κανονισμών λειτουργίας, επισημαίνουμε τα εξής:• Η
διαδικασία που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών λειτουργίας εντός ΟΥΜΕΔ, πρέπει να στοχεύει στο γόνιμο διάλογο
μεταξύ των ενεργών εγκατεστημένων και των φορέων διαχείρισης, την ανταλλαγή απόψεων και την κατάθεση συγκεκριμένων,
επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων.• Οι κανονισμοί λειτουργίας πρέπει να συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία των
οργανωμένων υποδοχέων, στην προσέλκυση νέων επιχειρήσεων και στην απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη εγκατεστημένων με
αποκλειστικό στόχο την ανάπτυξη. Είναι δε προφανές, ότι η ανάπτυξη δύναται να επιτευχθεί αποκλειστικά από ενεργές
επιχειρήσεις και όχι από ανενεργά - αδόμητα γήπεδα που διατηρούν στην κατοχή τους οι φορείς διαχείρισης.• Η διαδικασία
τροποποίησης των κανονισμών πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική, δημοκρατική και ουσιαστική χωρίς αποκλεισμούς, άλλως
καθίσταται προσχηματική.• Σε κάθε περίπτωση, στην παρούσα διαβούλευση πρέπει να αποφευχθούν οι διαδικασίες
τροποποίησης των κανονισμών του 2011, όπου διεξήχθη μια προσχηματική διαδικασία διαβούλευσης κατά την οποία επί
συνόλου 18 βιομηχανικών περιοχών ενημερώθηκαν μόνο σαράντα ένα (41) επιχειρήσεις και υπέβαλαν σχόλια μόλις εννέα (9), οι
δε αντιρρήσεις που υπεβλήθησαν δεν ελήφθησαν υπόψη. Κατέστη δε φανερό από την ως άνω διαδικασία ότι οι κανονισμοί
λειτουργίας καταρτίστηκαν, αποφασίστηκαν και υπεγράφησαν μονομερώς χωρίς συμμετοχή των επιχειρήσεων επιβάλλοντας
δυσμενείς και καταχρηστικούς όρους προς όφελος του διαχειριστή (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.).• Είναι πλέον φανερό ότι η ενίσχυση των
θεσμοθετημένων υπερεξουσιών της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε ως φορέα διαχείρισης μέσω νομοθετικών παρεμβάσεων έχει κριθεί
αναποτελεσματικό. Εν προκειμένω ο αναπτυξιακός σκοπός της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ. Α.Ε δεν έχει επιτευχθεί δεδομένου ότι το 95% της
βιομηχανίας βρίσκεται εκτός ΟΥΜΕΔ. Το δε κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών που επιβάλλεται από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε μέσω
των κοινοχρήστων δαπανών στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις εντός ΟΥΜΕΔ που διαχειρίζεται, είναι κατά πολύ υψηλότερο από
αυτό εκτός οργανωμένων ΟΥΜΕΔ ή των ΟΥΜΕΔ που η διαχείρισή τους δεν ανήκει στην ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.Με βάση τα ανωτέρω και
τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της παρ.4 του άρθρου 59 του ν. 3982/2011 τονίζουμε ότι:α) Εφόσον η σύσταση της Επιτροπής
Διαβούλευσης θα πραγματοποιείται με πρωτοβουλίες και υπό την προεδρεία της ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ, οδηγούμαστε σε διαδικασία
ουσιαστικής απουσίας του Ελληνικού Δημοσίου στη χάραξη της βιομηχανικής πολιτικής.β) Η προτεινόμενη από το νέο άρθρο
συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσηςδεν επιτυγχάνει την αντιπροσωπευτικότητα ανάμεσα στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις
και τον φορέα διαχείρισης ούτε την επιστημονική επάρκεια που απαιτείται, ενισχύοντας για μια ακόμη φορά την θέση του
φορέα διαχείρισης εις βάρος των επιχειρήσεων.Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι :γ) το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των
γηπέδων εντός οργανωμένων υποδοχέων παραμένει ανενεργό και αδόμητο (Π.χ. η αδόμητη γη στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας ανέρχεται στο
63%.),δ) η προϋπόθεση κατοχής του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της έκτασης του ΟΥΜΕΔ από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις,
αφαιρεί ουσιαστικά το δικαίωμα στις εντός οργανωμένων υποδοχέων ενεργές επιχειρήσεις, να διαφωνούν με τον φορέα
διαχείρισης και ιδιοκτήτη των αδόμητων γηπέδων, καθιστώντας έτσι την ψήφο τους ανενεργή και μη ισότιμη υπονομεύοντας τη
διαδικασία.Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο σύνδεσμός μας (Ένωση Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας) θεωρεί
πως στο προτεινόμενο άρθρο, πρέπει να τροποποιηθούν απαραίτητα τα κάτωθι:1. στην παρ.4 εδ. α’ του άρθρου 59 του ν.
3982/2011 περ. α, β, γ, την προεδρία της επιτροπής διαβούλευσης να αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο μέσω εκπροσώπου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οι δε θέσεις των λοιπών μελών να καταλαμβάνονται ισομερώς από
εκπροσώπους των ενεργών εγκατεστημένων και της ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ. Στη διαβούλευση πρέπει να συμμετέχει επίσης, ανεξάρτητη
και αμερόληπτη επιστημονική ομάδα, αποδεκτή από όλα τα μέρη, η οποία θα εξετάσει διεξοδικά και θα λειτουργήσει
συμβουλευτικά στον καταρτισμό των επί μέρους όρων των υπό σύσταση κανονισμών. 2. να αναφερθεί σαφώς και να προστεθεί
στην παρ.4 εδ. β’ του άρθρου 59 του ν. 3982/2011 ο χαρακτηρισμός «ενεργές» για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις ως εξής:
«….δύναται να εγκριθεί τουλάχιστον από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν μία ψήφο των ενεργών εγκατεστημένων
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επιχειρήσεων.»3. Να αφαιρεθεί η προϋπόθεση της παρ.4 εδ. β’ ότι «……οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις καταλαμβάνουν
τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της έκτασης του ΟΥΜΕΔ»Δ.Σ. Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ Λάρισας
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Η διαβούλευση που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών λειτουργίας εντός ΟΥΜΕΔ, πρέπει να στοχεύει στην
διαδραστική σχέση μεταξύ των ενεργών εγκατεστημένων και των φορέων διαχείρισης, την ανταλλαγή απόψεων και
την
κατάθεση συγκεκριμένων, επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων.
Είναι προφανές ότι ανάπτυξη δύναται να επιτευχθεί αποκλειστικά από ενεργές επιχειρήσεις και όχι από ανενεργά αδόμητα γήπεδα που διατηρούν στην κατοχή τους οι φορείς διαχείρισης.
Η διαβούλευση πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική, δημοκρατική και ουσιαστική χωρίς αποκλεισμούς, άλλως
καθίσταται προσχηματική.
Με βάση τις παραπάνω εύλογες παραδοχές είναι απαραίτητο:
1. να αναφερθεί σαφώς και να προστεθεί ότι, ‘’ δύναται να εγκριθεί
τουλάχιστον από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν μία ψήφο των ενεργών
εγκατεστημένων επιχειρήσεων.’’
2. Να αφαιρεθεί η προϋπόθεση ότι ‘’ οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις
καταλαμβάνουν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της
έκτασης του ΟΥΜΕΔ για τους εξής ειδικούς λόγους :
α) το συντριπτικό μέρος των γηπέδων εντός οργανωμένων υποδοχέων
παραμένει ανενεργό και αδόμητο σε ποσοστά άνω του 50% σε πολλούς υποδοχείς μεταποιητικής δραστηριότητας
β) η παραπάνω προϋπόθεση αποκλείει από τη διαβούλευση τις ενεργές
επιχειρήσεις που βρίσκονται στο συντριπτικό μέρος των οργανωμένων
υποδοχέων της χώρας, αφαιρώντας ακόμα και το δικαίωμα να εκφέρουν
απόψεις για τους κανονισμούς που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις
λειτουργίας τους.
γ) οι ισχύοντες αναχρονιστικοί και επιστημονικά ανεπαρκείς κανονισμοί
λειτουργίας που ακολούθησαν μια άκρως προσχηματική διαβούλευση το 2011,
θα εξακολουθήσουν να εξυπηρετούν για χάρη των οργανωμένων υποδοχέων,
την αφωνία της αδόμητης γης.
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Η παρούσα διάταξη αφορά προσπάθεια τροποποίησης της αντίστοιχης διάταξης του Ν.4605/2019 που ψηφίστηκε
σχεδόν ΟΜΟΦΩΝΑ από την Ελληνική Βουλή οφθαλμοφανέστατα είναι προβληματική, παράνομη και εξόχως
βλαπτική, εφόσον προβλέπει την εκχώρηση κρατικής εξουσίας (εποπτικό ρόλο ΓΓΒ) σε ιδιωτική εταιρεία και μάλιστα
για καταγγελίες και θέματα που αφορούν τα οικονομικά συμφέροντα της ίδιας της εταιρείας και μάλιστα έχοντας την
πλειοψηφία των Μελών της Επιτροπής, οπότε όλα τα υπόλοιπα γραφόμενα στο Άρθρο 26 «περί έγκρισης της
πλειοψηφίας των Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων κλπ», αποτελούν απλές γαρνιτούρες, αυτού που απλά λέει ο λαός
«Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει».Η προσπάθεια θεσμοθέτησης “για εμάς, χωρίς εμάς” από τον εμπνευστή της
διάταξης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και πρέπει να αποσυρθεί.Η ήδη συγκροτηθείσα Επιτροπή αναψηλάφισης του
Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙΠΕ Πάτρας θα πρέπει να αφεθεί απρόσκοπτα να συνεχίσει το έργο της και να παράξει
αποτελέσματα.Συμφωνούμε με τα σχόλια του ΠΑΣΕΒΙΠΕ και του Συνδέσμου ΒΙΠΕ Λάρισας.
Εφόσον η ΒΙΠΕ γίνεται τσιφλίκι της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, ποιος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά μου όταν το χειμώνα
μέσα στη νύχτα φεύγω από τη δουλειά μου, σε σκοτεινούς αφύλακτους δρόμους, χωρίς ασφαλή δρόμο πρόσβασης ή
οποιοδήποτε μέσο δημόσιας μεταφοράς;
Θα τα ζητάω τώρα από την ΕΤΒΑ;
Γιατρός και νοσοκομείο σε περίπτωση ατυχήματος πάλι η ΕΤΒΑ θα έχει την υποχρέωση;
Ως εργαζόμενη στη ΒΙΠΕ Πάτρας, θα ήθελα να ρωτήσω, αν μετά την ψήφιση του άρθρου θα χρειαστώ ταξιδιωτικά
έγγραφα για να μπαίνω στη Βιομηχανική Περιοχή.
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Η διάταξη εκχωρεί ένα ακόμα εποπτικό δικαίωμα και ρόλο του Δημοσίου προς την ιδιωτική εταιρεία και αναγκαστική
διαχειρίστρια της ΒΙΠΕ Πάτρας, ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, και μάλιστα καθόσον έχει συγκροτηθεί στη ΓΓΒ σχετική Επιτροπή
αναψηλάφισης των ενεργών Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων.
Τι σημαίνει αυτό για εμάς τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στη ΒΙΠΕ Πάτρας, αλλά και σε κάθε ΒΙΠΕ της χώρας;
Ότι η Κυβέρνηση πέταξε «λευκή πετσέτα» παραιτούμενη της συνταγματικής της υποχρέωσης να παρέχει προστασία
σε κάθε εγκατεστημένο στην Ελληνική Επικράτεια;
Ότι επιτρέπει τη δημιουργία ασυδοσίας, δίνοντας σε αυτές τις επιχειρήσεις το δικαίωμα να επιλύουν οι ίδιες
οικονομικές και κανονιστικές διαφορές που τις αφορούν και μάλιστα με πλειοψηφία των Μελών που αποφασίζουν;
Ότι οι ΟΥΜΕΔ της χώρας δεν είναι Ελληνική Επικράτεια που διέπεται από τους ίδιους κανόνες και υποχρεώσεις, αλλά
«ιδιωτικά τσιφλίκια»;
Αν είναι έτσι, η εξουσία μεταφέρεται στο Χρηματιστήριο, οπότε αντί να χάνουμε χρόνο ψηφίζοντας, χρησιμότερο και
αποδοτικότερο είναι να αγοράζουμε μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς!
Μήπως αυτό θέλει να μας πει ο «μυστηριώδης συντάκτης» του Άρθρου 26;
Υ.Γ.: Επιχειρείται ακόμα μία σύγχυση στο Άρθρο 26. Είναι άλλο πράγμα ο Φορέας Αυτοδιοίκησης των ίδιων των
Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων και άλλο η αναγκαστική διαχείριση από “τρίτον, ιδιωτικό κερδοσκοπικό ιδιωτικό
Φορέα”, χωρίς να έχει προηγηθεί ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής βάσει προσφορών.
Παρακαλώ μην υποτιμάται η νοημοσύνη μας.

285

289

Σχόλια επί του άρθρου 26 «Κανονισμοί Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών
Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ)»Αρχικά, εφόσον ξεκινάει η συνολική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τους
Οργανωμένου Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, θεωρούμε ότι όλες οι διατάξεις που
αφορούν αυτούς και τη λειτουργία τους, θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτό το σχέδιο νόμου και όχι σε ένα
Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, διατάξεις για την ανάπτυξη, την έρευνα και την
καινοτομία», καθώς στόχος της διαβούλευσης θα πρέπει να είναι η διαδραστική σχέση μεταξύ των ενεργών
επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε ΟΥΜΕΔ και φορέων διαχείρισης καθώς και η κατάθεση επιστημονικά
τεκμηριωμένων προτάσεων.Όσον αφορά το άρθρο 26, η ανάπτυξη, όπως είναι λογικό, μπορεί να επιτευχθεί
αποκλειστικά από ενεργές επιχειρήσεις και όχι από ανενεργά - αδόμητα γήπεδα που διατηρούν στην κατοχή τους οι
φορείς διαχείρισης. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε: 1.
να αναφερθεί σαφώς και να προστεθεί ότι, ‘’ δύναται να
εγκριθεί τουλάχιστον από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν μία ψήφο των ενεργών εγκατεστημένων επιχειρήσεων.’’
2.
Να αφαιρεθεί η προϋπόθεση ότι ‘’ οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις καταλαμβάνουν τουλάχιστον το πενήντα
ένα τοις εκατό (51%) της έκτασης του ΟΥΜΕΔ για τους εξής ειδικούς λόγους : α) το συντριπτικό μέρος των γηπέδων
εντός οργανωμένων υποδοχέων παραμένει ανενεργό και αδόμητο. β) η παραπάνω προϋπόθεση αποκλείει από τη
διαβούλευση τις ενεργές επιχειρήσεις που βρίσκονται στο συντριπτικό μέρος των οργανωμένων υποδοχέων της
χώρας, αφαιρώντας ακόμα και το δικαίωμα να εκφέρουν απόψεις για τους κανονισμούς που αφορούν τους όρους
και τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους.Κώστας ΠαπαπαναγιώτουΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
Σωστό είναι να υπάρχει πρότερη ενεργή και ουσιαστική διαβούλευση με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, για τις
τροποποιήσεις που αφορούν το παρόν καθεστώς λειτουργίας των ΒΙ.ΠΕ.
Οποιαδήποτε νομοθετική τροποποίηση των κείμενων διατάξεων πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της
εκπροσωπευτικότητας και στην ενεργό συμμετοχή των εγκατεστημένων επιχειρήσεων ως προς τις αποφάσεις που
καθορίζουν το μέλλον των ιδιοκτησιών τους και επηρεάζουν την επιχειρηματική τους δράση. Δυστυχώς η
προτεινόμενη τροποποίηση δεν εξυπηρετεί αυτήν την κατεύθυνση.
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Αναφορικά με το Άρθρο 26 [Κανονισμοί Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών
Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ)] και της νέας προτεινόμενης διαδικασίας διαβούλευσης, επισημαίνουμε τα εξής :
• Η διαβούλευση που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών λειτουργίας εντός ΟΥΜΕΔ, πρέπει να στοχεύει στην
διαδραστική σχέση μεταξύ των ενεργών εγκατεστημένων και των φορέων διαχείρισης, την ανταλλαγή απόψεων και
την κατάθεση συγκεκριμένων, επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων.
• Είναι προφανές ότι ανάπτυξη δύναται να επιτευχθεί αποκλειστικά από ενεργές επιχειρήσεις και όχι από ανενεργά
- αδόμητα γήπεδα που διατηρούν στην κατοχή τους οι φορείς διαχείρισης.
• Η διαβούλευση πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική, δημοκρατική και ουσιαστική χωρίς αποκλεισμούς, άλλως
καθίσταται προσχηματική.
Με βάση τις παραπάνω εύλογες παραδοχές θεωρούμε απαραίτητο
1. να αναφερθεί σαφώς και να προστεθεί ότι, ‘’ δύναται να εγκριθεί τουλάχιστον από το πενήντα τοις εκατό (50%)
συν μία ψήφο των ενεργών εγκατεστημένων επιχειρήσεων.’’
2. Να αφαιρεθεί η προϋπόθεση ότι ‘’ οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις καταλαμβάνουν τουλάχιστον το πενήντα ένα
τοις εκατό (51%) της έκτασης του ΟΥΜΕΔ για τους εξής ειδικούς λόγους :
α) το συντριπτικό μέρος των γηπέδων εντός οργανωμένων υποδοχέων παραμένει ανενεργό και αδόμητο. Λόγου
χάρη η αδόμητη γη στη ΒΙΠΕ Λάρισας ανέρχεται στο 63%.
β) η παραπάνω προϋπόθεση αποκλείει από τη διαβούλευση τις ενεργές επιχειρήσεις που βρίσκονται στο
συντριπτικό μέρος των οργανωμένων υποδοχέων της χώρας, αφαιρώντας ακόμα και το δικαίωμα να εκφέρουν
απόψεις για τους κανονισμούς που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους.
γ) οι ισχύοντες αναχρονιστικοί και επιστημονικά ανεπαρκείς κανονισμοί λειτουργίας που ακολούθησαν μια άκρως
προσχηματική διαβούλευση το 2011, θα εξακολουθήσουν να εξυπηρετούν για χάρη των οργανωμένων υποδοχέων,
την αφωνία της αδόμητης γης.
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Tο Άρθρο 26, εφεξής οποιοδήποτε αίτημα των Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων θα πρέπει να υποβάλλεται στην ΕΤΒΑ
ΒΙΠΕ ΑΕ και όχι το υπουργείο ως είναι σήμερα, η οποία δύναται κατά την κρίση της να συγκαλέσει επιτροπή εξέτασης
του αιτήματος, στην οποία θα έχει την πλειοψηφία των Μελών.Το συγκεκριμένο αποσκοπεί να διαγράψει μια
σημαντική διάταξη που δίνει στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επαναδιαπραγματευτούν τους
κανονισμούς λειτουργίας. Ουσιαστικά, Α) Μεταθέτει ευθύνες από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας στην ευχέρεια
της ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ ΑΕ και, Β) εισάγει έναν όρο συμμετοχής στρεμματικό εντελώς απαράδεκτο καθώς σε πολλές ΒΙΠΕ
υπάρχουν αρκετά απούλητα οικόπεδα ή ανενεργές επιχειρήσεις, οπότε αφαιρεί ουσιαστικά το δικαίωμα να ορίζουν
τις τύχες τους οι ίδιοι Γίνεται κατανοητό ότι με την ψήφισή της, το ελληνικό δημόσιο μέσω της ΓΓΒ παύει να έχει
οποιαδήποτε αρμοδιότητα για την λειτουργία και την εποπτεία των ΒΙΠΕ, αυτή δε μεταφέρεται αποκλειστικά στην
ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ που καθίσταται ο επικυρίαρχος των επιχειρήσεών μας και των ιδιοκτησιών μας πράγμα
απαράδεκτο.Πρώτη μας ΠΡΟΤΑΣΗ: Εφόσον έχει σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 27033/6-3-2020 (ΦΕΚ 902 Β΄)
έχει συσταθεί και συγκροτηθεί Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την σύνταξη προσχεδίου νόμου για την
αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) όπου τέτοια θέματα πρέπει να τεθούν και όχι να διευθετηθούν
βεβιασμένα όπως επιχειρεί η σχετική τροποποίηση. Για τον λόγο αυτό πρέπει να υπάξει απόσυρση του Άρθρου 26 το
παρόντος σχεδίου νόμου.Εφόσον αυτό δεν γίνει αποδεκτό τότε 1. να αναφερθεί σαφώς και να προστεθεί ότι,
"δύναται να εγκριθείτουλάχιστον από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν μία ψήφο των ενεργώνεγκατεστημένων
επιχειρήσεων."2. Να αφαιρεθεί η προϋπόθεση ότι "οι εγκατεστημένες επιχειρήσειςκαταλαμβάνουν τουλάχιστον το
πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τηςέκτασης του ΟΥΜΕΔ για τους εξής ειδικούς λόγους :α) το συντριπτικό μέρος των
γηπέδων εντός οργανωμένων υποδοχέωνπαραμένει ανενεργό και αδόμητο σε ποσοστά άνω του 50% σε πολλούς
υποδοχείς μεταποιητικής δραστηριότηταςβ) η παραπάνω προϋπόθεση αποκλείει από τη διαβούλευση τις
ενεργέςεπιχειρήσεις που βρίσκονται στο συντριπτικό μέρος των οργανωμένωνυποδοχέων της χώρας, αφαιρώντας
ακόμα και το δικαίωμα να εκφέρουναπόψεις για τους κανονισμούς που αφορούν τους όρους και τις
προϋποθέσειςλειτουργίας τους.γ) οι ισχύοντες αναχρονιστικοί και επιστημονικά ανεπαρκείς κανονισμοίλειτουργίας
που ακολούθησαν μια άκρως προσχηματική διαβούλευση το 2011,θα εξακολουθήσουν να εξυπηρετούν για χάρη των
οργανωμένων υποδοχέων,την αφωνία της αδόμητης γης."
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Η διαβούλευση που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών λειτουργίας εντός ΟΥΜΕΔ, πρέπει να στοχεύει στην
διαδραστική σχέση μεταξύ των ενεργών εγκατεστημένων και των φορέων διαχείρισης, την ανταλλαγή απόψεων και
την
κατάθεση συγκεκριμένων, επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων.
· Είναι προφανές ότι ανάπτυξη δύναται να επιτευχθεί αποκλειστικά από ενεργές επιχειρήσεις και όχι από ανενεργά αδόμητα γήπεδα που διατηρούν στην κατοχή τους οι φορείς διαχείρισης.
· Η διαβούλευση πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική, δημοκρατική και ουσιαστική χωρίς αποκλεισμούς, άλλως
καθίσταται προσχηματική.
Με βάση τις παραπάνω εύλογες παραδοχές είναι απαραίτητο:
1. να αναφερθεί σαφώς και να προστεθεί ότι, ‘’ δύναται να εγκριθεί
τουλάχιστον από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν μία ψήφο των ενεργών
εγκατεστημένων επιχειρήσεων.’’
2. Να αφαιρεθεί η προϋπόθεση ότι ‘’ οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις
καταλαμβάνουν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της
έκτασης του ΟΥΜΕΔ για τους εξής ειδικούς λόγους :
α) το συντριπτικό μέρος των γηπέδων εντός οργανωμένων υποδοχέων
παραμένει ανενεργό και αδόμητο σε ποσοστά άνω του 50% σε πολλούς υποδοχείς μεταποιητικής δραστηριότητας
β) η παραπάνω προϋπόθεση αποκλείει από τη διαβούλευση τις ενεργές
επιχειρήσεις που βρίσκονται στο συντριπτικό μέρος των οργανωμένων
υποδοχέων της χώρας, αφαιρώντας ακόμα και το δικαίωμα να εκφέρουν
απόψεις για τους κανονισμούς που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις
λειτουργίας τους.
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Αξιότιμοι κύριοιΟ Σύνδεσμος Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών Ν. Ροδόπης καταθέτει την πρότασή του στην διαβούλευση
για την αλλαγή του άρθρου 59 του Ν. 3982/2011 έχοντας υπ’ όψιν του τις εξής βασικές αρχές:1. Η διαβούλευση που
αφορά την τροποποίηση των κανονισμών λειτουργίας εντός ΟΥΜΕΔ, πρέπει να στοχεύει στην διαδραστική σχέση
μεταξύ των ενεργών εγκατεστημένων και των φορέων διαχείρισης, την ανταλλαγή απόψεων και τηνκατάθεση
συγκεκριμένων, επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων.2. Είναι προφανές ότι ανάπτυξη δύναται να επιτευχθεί
αποκλειστικά από ενεργές επιχειρήσεις και όχι από ανενεργά - αδόμητα γήπεδα που διατηρούν στην κατοχή τους οι
φορείς διαχείρισης.3. Η διαβούλευση πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική, δημοκρατική και ουσιαστική χωρίς
αποκλεισμούς, άλλως καθίσταται προσχηματική.Επί του θέματος η πρότασή μας έχει ως εξής:1. Τα μέλη της
επιτροπής πρέπει να είναι μονός αριθμός και όχι ζυγός έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει απόφαση. «Ο Πρόεδρος και
τα Μέλη που ελέγχονται από την ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ είναι 3 όπως και 3 είναι τα μέλη από τις επιχειρήσεις. Πρέπει να
προστεθεί ακόμη ένα που να προέρχεται από την Αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα διότι άλλως αν η ψήφος του
Προέδρου υπερισχύει τότε η επιτροπή θα ελέγχεται μόνιμα από τα μέλη της ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ»2. Για την αυθεντική
έκφραση της θέλησης των επιχειρήσεων που ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ στην δομή να η παράγραφος να αλλάξει ως εξής:«Το
πόρισμα της ανωτέρω Επιτροπής, εφόσον εγκριθεί τουλάχιστον από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν μία ψήφο των
ενεργών εγκατεστημένων επιχειρήσεων στον ΟΥΜΕΔ ασχέτως της έκτασης που καταλαμβάνουν υποβάλλεται στην
αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η οποία εισηγείται την τροποποίηση του κανονισμού
λειτουργίας στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με απόφαση του οποίου
εγκρίνεται.»Με εκτίμηση Για τον ΣΒΒΡΟ πρόεδρος Ιάκωβος Φραντζής
Άρθρο 28 Ναυπηγεία

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

Πολύ θετικό μέτρο, η λειτουργία των ναυπηγείων είναι αναγκαία για την περιοχή ,στην οποία ελλιμενίζονται
πάνω από 100 αλιευτικά σκάφη μέσης αλιείας για τα οποία , η ανέλκυση στα ναυπηγεία είναι απαραίτητη
στην ετήσια συντήρηση τους.
Επιπλέον η λειτουργία των ναυπηγείων προσφέρει εργασία σε ενα μεγαλο αριθμό επιχειρήσεων και
εργαζομένων γεγονός που συμβάλει στην οικονομία της περιοχής ειδικά αυτή την περίοδο.
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Όλα τα σχόλια (9) για το άρθρο
28 ήταν πολύ θετικά για
ρύθμιση, καθώς διαπιστώνεται
πως οδηγεί στην ενίσχυση της
ναυπηγοεπισκευής στη χώρα.
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ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ ΕΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ
, ΜΕ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ.ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΕΚΕΙ ΑΛΛΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΥΑΠΗΓΕΙΩΝ, ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ. ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΠΝΟΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ.
Τα ναυπηγεία του νομού Θεσσαλονίκης αποτελούν μέρος της παράδοσης της περιοχής μας. Εκτός των αλιευτικών
σκαφών της περιοχής μας ( μηχανότρατες, γρι γρι , παράκτια ) τα οποία έχουν κατασκευαστεί σχεδόν το σύνολο
αυτών αλλά και τα περισσότερα αλιευτικά από όλη τη Χώρα τα οποία μέχρι πρότινος εξυπηρετούνταν στα εν λόγω
ναυπηγεία. Είναι τα μοναδικά που υπάρχουν στην περιοχή μας. Τα ναυπηγεία της Θεσσαλονίκης επιβάλλεται να
συνεχίσουν να λειτουργούν. Είναι τρομερό λάθος, να μην μπορούν να λειτουργήσουν διότι εκτός των άλλων τα
ναυπηγεία είναι Εθνική Ανάγκη. Είναι σε θέση σε περιόδους έκτακτης ανάγκης να προσφέρουν και υπηρεσίες
Εθνικές στο ναυτικό της χώρας μας και όχι μόνο. Επαγγελματικά τουριστικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στο
νόμο, σκάφη αναψυχής κ.λ.π. Στην περίπτωση που χρειαστεί άμεση ανάγκη ανέλκυσης τους σε κοντινή απόσταση
θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος για να εξυπηρετηθούν. Ακόμη και σε μια έκτακτη ανάγκη π.χ. κάποια
ξαφνικά εισροή ύδατος , θα μπορούσε να έχει πολύ άσχημη εξέλιξη, ακόμη και το βύθισμα του σκάφους , λόγω της
μεγάλης απόστασης σε κάποιο άλλα ναυπηγείο. Είναι δυνατόν να σταματήσουν να λειτουργούν τα ναυπηγεία ;
Είναι αδιανόητο και παράλογο. Το μεγαλύτερο αλιευτικό καταφύγιο των Βαλκανίων βρίσκεται στο νομό
Θεσσαλονίκης και δεν θα έχουμε ναυπηγεία να εξυπηρετηθούμε; Τα ναυπηγεία της Θεσσαλονίκης επιβάλλεται να
συνεχίσουν να λειτουργούν. Κάποια λειτουργούν στη συγκεκριμένη περιοχή πάνω από 35 χρόνια.Ο Συνεταιρισμός
δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση στους ιδιοκτήτες των ναυπηγείων και ζητεί να παραμείνουν και να
εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται η εν λόγω επιχειρήσεις και επιπλέον να της παραχθούν οι όποιες
διευκολύνσεις απαιτούνται , έως ότου βρεθεί οριστική λύση, ώστε οι πλοιοκτήτες και οι εργάτες που εργάζονται
στην συντήρηση των σκαφών τους να έχουν τις ανέσεις της εποχής μας. Το συμφέρον της αλιευτικής παραγωγικής
τάξης και του τοπικού πληθυσμού πιστεύουμε απαιτεί την συνέχιση της λειτουργίας των ναυπηγείων εκεί όπου
τόσα χρόνια συντηρούσαμε τα σκάφη μας, όχι μόνο εμείς αλλά και οι πατεράδες μας .Σε αναμονή της απάντησής
σας , ευχαριστούμε πολύ
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Μετά την επιτυχή προστασία της υγείας του ελληνικού λαού, οι σκέψεις και ο προβληματισμός στρέφεται πλέον
στην προσαρμογή της επαγγελματικής και επιχειρηματικής μας δραστηριότητας στη νέα κανονικότητα και στην
πρόσφορη ένταξη της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας, σύμφωνα
με τα σύγχρονα δεδομένα.
Η μέριμνα της ελληνικής Πολιτείας για τη διασφάλιση της λειτουργίας των υφιστάμενων ναυπηγοεπισκευαστικών
επιχειρήσεων στο χώρο που διαχρονικά βρίσκονται, με σκοπό την εξασφάλιση αδιάλειπτης διαθεσιμότητας και
παροχής αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών ναυπήγησης, κατασκευής, συντήρησης και επισκευής σε πλοία και
σκάφη, κρίνεται αναγκαία.
Ας μην ξεχνάμε ότι τα ναυπηγεία εξυπηρετούν πλοία και σκάφη της Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πολεμικού
Ναυτικού, αλλά και την αναγκαία επίταξη αυτών για σκοπούς Εθνικής Άμυνας.
Η παράταση αυτή είναι μόνο ένα μέρος της συνολικής προσπάθειας για την οριστική αδειοδότηση των ναυπηγείων
και απαιτείται η συμβολή και άλλων Υπουργείων.
Με εκτίμηση,
Τυχομίδου Χριστίνα
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Τεχνικό Γραφείο
COMBO ENGINEERING ASSOCIATES
13ο χλμ ΕΟ Θεσ/νίκης - Μουδανιών
Κ17 Ισόγειο Εμπορικού Κέντρου Eurotech
ΤΘ 60364, ΤΚ 57001
ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Προτείνεται στην συγκεκριμένη διάταξη να περιληφθούν και οι μονάδες βυρσοδεψείων, προκειμένου να τις δοθεί η
δυνατότητα να ξεπεράσουν ασυμβατότητες στην αδειοδότηση τους που προέκυψαν μέσα στο περιβάλλον της
μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης και να στηριχθεί και να αναπτυχθεί στην δύσκολη αυτή συγκυρία, ο συγκεκριμένος
ιστορικός κλάδος της μεταποίησης στην χώρα
ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ ΜΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΛΑ ΣΚΑΦΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΑΛΛΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΎΝΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ
ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΣΕ ΑΥΤΑ
ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΚΟΥΣΤΟ Ο ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΛΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΝΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΞΑΦΝΙΚΗ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΟΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΟΛΕΘΡΙΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΑ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ.
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΣΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΛΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΜΟΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΙΝΑΙ
ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ
Άρθρο 30 Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων και λοιπές ρυθμίσεις
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Καλημέρα σε όλους.1) θα πρέπει τα χρονικά διαστήματα επανελέγχου να γίνουν πιο σύντομα. Ο μέσος όρος
επανελέγχου είναι στα 5-6 χρόνια αυτήν την στιγμή, χρονικό διάστημα το οποίο δεν προάγει την ασφάλεια και την
υγεία των χρηστών.Σε άλλα κράτη προβλέπεται ανά 1 έτος, ακόμη και ανά εξάμηνο περιοδικός έλεγχος.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΔΙΕΤΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. 2) Πρέπει να οριστεί
κατώτατο πλαφόν στην τιμή επιθεώρησης καθώς η πτώση των τιμών στις επιθεωρήσεις συνεπάγεται και με έκπτωση
στην ποιότητα ελέγχου.3) Θα πρέπει να απλουστευθεί η διαδικασία καταχώρησης των ανελκυστήρων, με την
κατάθεση μόνο του πιστοποιητικού, τα υπόλοιπα έγγραφα υπάρχουν σε ηλεκτρονικό αρχείο ή ακόμα και φυσικό
στους φορείς επιθεώρησης.4) ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Τα σχόλια (7) που
υποβλήθηκαν στο άρθρο 30
επικροτούν τη σύσταση και
λειτουργία Ενιαίου Ψηφιακού
Μητρώου Ανελκυστήρων υπό
την Γενική Γραμματεία
Βιομηχανία. ΟΙ περισσότερες
παρατηρήσεις αφορούν τα
στοιχεία που θα
ενσωματωθούν στο Μητρώο,
αντικείμενο που θα αποτελέσει
περιεχόμενο της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης που
προβλέπεται στο άρθρο.
Επιπλέον, οι υπόλοιπες
παρατηρήσεις που αφορούν το
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας
των ανελκυστήρων θα τεθούν
υπόψιν της Ομάδας Εργασίας
που έχει συσταθεί και
λειτουργεί στη Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας, με
αντικείμενο την αναμόρφωση
του ως άνω πλαισίου.
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Η φιλοσοφία του άρθρου οδηγεί έναν πολύπαθο από την γραφειοκρατία χώρο αυτών των ανελκυστήρων σε
λύτρωση μετά από δεκαετίες απίστευτης χαρτούρας, ταλαιπωρίας και χαμένων εργατοωρών σε διάφορες δημόσιες
υπηρεσίες. Αρκεί να εκμεταλλευτούμε όλες τις ηλεκτρονικές δυνατότητες του νέου Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων.
Επίσης η κατάργηση της ευθύνης του συντηρητή για μή τηρούμενες υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη
(πιστοποίηση,ανανέωση,καταχώρηση κλπ) είναι κάτι που έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια, αφού δε του έφταναν οι
ευθύνες και οι υποχρεώσεις που έχει, είχε κυρώσεις και για τη μη τήρηση των ευθυνών άλλων προσώπων.
Υποχρέωση του συντηρητή εκτός του να παρέχει καλές υπηρεσίες για την ασφαλή και καλή λειτουργία του
ανελκυστήρα, να είναι και να ενημερώνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους
κανονισμούς και μέχρι εκεί. Όχι να κάνει τον "χωροφύλακα" και να τσακώνεται για να αναβαθμίσει, πιστοποιήσει,
καταχωρήσει, ανανεώσει την καταχώρηση του ανελκυστήρα ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής. Θα πρέπει στο νέο Μητρώο
να καταχωρηθούν όλοι οι ανελκυστήρες που λειτουργούν στη χώρα, με προέγκριση, με άδεια, με πιστοποίηση, χωρίς
κανένα στοιχείο νομιμότητας. Όποιος ανελκυστήρας που λειτουργεί δεν εγγραφεί στο Μητρώο να διακόπτεται η
παροχή ρεύματος και στο μέλλον για να γίνει η εγγραφή θα πρέπει να Πιστοποιείται σύμφωνα με τους τρέχοντες
κανονισμούς εγκατάστασης. Και στη συνέχεια να γίνουν σωστά και σταθερά βήματα, όχι π.χ. σε δύο ή τέσσερα
χρόνια να αναβαθμιστούν και να πιστοποιηθούν 300.000 ανελκυστήρες. Είναι μια αρχή ώστε ο κλάδος των
ανελκυστήρων να αναβαθμιστεί και να "καθαρίσει" από κακούς επαγγελματίες προς όφελος όλων και κυρίως της
ασφάλειας του επιβατικού κοινού. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ναι μεν αυστηρούς αλλά συγχρόνως και λογικούς
κανονισμούς που να επιτρέπουν στους σωστούς επαγγελματίες να κάνουν την δουλειά τους με τον καλύτερο τρόπο
και να την χαίρονται και τότε οι μεγάλοι κερδισμένοι θα είναι οι τελικοί χρήστες των ανελκυστήρων.
Με εκτίμηση
Δημ. Γ. Κανελλόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός
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ΑΡΘΡΟ 30 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Επικροτούμε την πρόθεση σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου
Ανελκυστήρων υπό την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.Το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Ανελκυστήρων αποτελεί πάγια
θέση της Ένωσής μας HellasCert, την οποία έχει εισηγηθεί και αναπτύξει πολλάκις την τελευταία δεκαετία στις
διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν για την αναθεώρηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου (ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.
28425/2008 - ΦΕΚ 2604/Β/2008), σχετικά με την συντήρηση, βελτίωση της ασφάλειας, περιοδικό έλεγχο από
Εγκεκριμένους Φορείς και καταχώρηση σε Μητρώα των υφιστάμενων ανελκυστήρων στη χώρα μας.Η λειτουργία
Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου, όπου θα καταχωρούνται τα βασικά στοιχεία των ανελκυστήρων, συνιστά θετική
εξέλιξη προς την κατεύθυνση του περιορισμού της γραφειοκρατίας, της διαφάνειας, της διευκόλυνσης των πολιτών
και της μείωσης του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων.Πεποίθησή
μας είναι ότι τα στοιχεία των υφιστάμενων ανελκυστήρων θα πρέπει να εισαχθούν το συντομότερο στο Ενιαίο
Ψηφιακό Μητρώο, προτείνουμε εντός 6 μηνών.Πρόσθετα ως βασική προϋπόθεση για την καταχώρηση ενός
ανελκυστήρα στο Μητρώο κρίνουμε ότι θα πρέπει να τεθεί η προηγούμενη διενέργεια ελέγχου στον ανελκυστήρα
από Εγκεκριμένο Φορέα και η καταγραφή των ελλείψεων του ως προς την ασφάλεια.Έτσι θα καταστεί δυνατή η
άντληση στατιστικών δεδομένων για την κατάσταση ως προς την ασφάλεια των ανελκυστήρων στη χώρα μας καθώς
και για τη συχνότητα και τη βαρύτητα των ατυχημάτων.Επιδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωσή μας να
συνδράμουμε τα μέγιστα στην ταχύτερη ενημέρωση και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου Ανελκυστήρων,
σας γνωρίζουμε ότι οι Φορείς Ελέγχου διατίθενται να αναλάβουν την υποχρέωση της εγγραφής στο Μητρώο εκείνων
των στοιχείων των ανελκυστήρων (νέων και υφισταμένων) που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους του ελέγχου και
της πιστοποίησης.Τα στοιχεία αυτά είναι:• Εγκεκριμένος / Κοινοποιημένος Φορέας• Ημερομηνία ελέγχου• Αριθμός
και ημερομηνία έκθεσης ελέγχου• Αριθμός και ημερομηνία πιστοποιητικού έλεγχου• Καταληκτική ημερομηνία
διενέργειας επόμενου ελέγχουΤη δυνατότητα καταχώρησης των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να έχουν
αποκλειστικά οι Φορείς Ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία του συστήματος των καταχωρήσεων.ΑΡΘΡΟ 30
- ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Οι ευθύνες, υποχρεώσεις και δικαιώματα κάθε οντότητας (Ιδιοκτήτη / Διαχειριστή, Κατασκευαστή,
Εγκαταστάτη, Συντηρητή, Εγκεκριμένου Φορέα, Οργάνου διερεύνησης ατυχημάτων, Ελεγκτικών μηχανισμών της
Πολιτείας) που μπορεί να δράσει κατά τον κύκλο ζωής ενός ανελκυστήρα έχουν ρυθμιστεί από την υφιστάμενη
νομοθεσία. Επίσης έχουν θεσμοθετηθεί ποινές, κυρώσεις και πρόστιμα για τις περιπτώσεις παραβάσεων.Από
29/10/2018 η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει συγκροτήσει Ομάδα
Εργασίας με σκοπούς τον συστηματικό εκσυγχρονισμό και απλοποίηση του συνολικού θεσμικού πλαισίου σχετικά με
την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. Σ’ αυτήν την Ομάδα Εργασίας υπάρχει
ευρεία συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στο αντικείμενο ανελκυστήρες και οι εργασίες της είναι σε εξέλιξη,
καθώς έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 14 συνεδριάσεις της.Το ζήτημα των ευθυνών, υποχρεώσεων, ενδεχόμενων
ποινών, κυρώσεων και προστίμων του υπεύθυνου συντηρητή ανελκυστήρα αποτελεί ένα από τα σημεία
συστηματικής επεξεργασίας της εν λόγω Ομάδας Εργασίας.Θεωρούμε λοιπόν ότι η παρακάτω αποσπασματική
ρύθμισή του:«Ο υπεύθυνος συντηρητής του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής
απόφασης δεν ευθύνεται για τη μη τήρηση, εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου
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τους, των διατάξεων των άρθρων 3, 8 και 10 της ως άνω απόφασης»σε ένα γενικότερο σχέδιο νόμου που
περιλαμβάνει διατάξεις για τον έλεγχο της αγοράς, για την ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία,κατά την
εφαρμογή της, ενδεχομένως να οδηγήσει σε ασάφειες, συγχύσεις, παρανοήσεις και παρελκυστικές
ερμηνείες.Κρίνουμε ότι η ορθολογική προσέγγιση είναι, η επεξεργασία αυτού του ζητήματος να παραμείνει στις
αρμοδιότητες της εν λειτουργία Ομάδας Εργασίας, ώστε να αντιμετωπιστεί συνδυαστικά και με τα υπόλοιπα σημεία
που αφορούν τον συστηματικό εκσυγχρονισμό και απλοποίηση του συνολικού θεσμικού πλαισίου για τους
ανελκυστήρες.ΑΡΘΡΟ 30 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» της υπ’
αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (ΦΕΚ 2604/Β/2008) κοινής υπουργικής απόφασης έχουν αντικατασταθεί με την υπ’
αρ. 68781/28.06.2019 (ΦΕΚ 2760/Β/03.07.2019) τροποποιητική κοινή υπουργική απόφαση.Με την παραπάνω
τροποποιητική ΚΥΑ στις 03.07.2019 δόθηκε νέα παράταση στους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους
τους που δεν είχαν έως τότε ολοκληρώσει την διαδικασία καταχώρησης των ανελκυστήρων τους, έως τις
31.12.2021.Συμφωνούμε λοιπόν ότι, η παρακάτω παράγραφος 3 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. οικ.
Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης:«Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας θα επιβάλλονται
ταυτόχρονα οι προβλεπόμενες από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση κυρώσεις σε όλους όσους συντηρούν
ή/και έχουν την ευθύνη λειτουργίας μη νομίμων ανελκυστήρων.»θα πρέπει να καταργηθεί, δεδομένου ότι
αναφέρεται σε καταργηθείσες διατάξεις.
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ΑΡΘΡΟ 30 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Επικροτούμε την πρόθεση σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου Ανελκυστήρων υπό την Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας.
Το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Ανελκυστήρων αποτελεί πάγια θέση της Ένωσής μας HellasCert, την οποία έχει
εισηγηθεί και αναπτύξει πολλάκις την τελευταία δεκαετία στις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν για την
αναθεώρηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου (ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/2008 - ΦΕΚ 2604/Β/2008), σχετικά με την
συντήρηση, βελτίωση της ασφάλειας, περιοδικό έλεγχο από Εγκεκριμένους Φορείς και καταχώρηση σε Μητρώα των
υφιστάμενων ανελκυστήρων στη χώρα μας.
Η λειτουργία Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου, όπου θα καταχωρούνται τα βασικά στοιχεία των ανελκυστήρων, συνιστά
θετική εξέλιξη προς την κατεύθυνση του περιορισμού της γραφειοκρατίας, της διαφάνειας, της διευκόλυνσης των
πολιτών και της μείωσης του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων.
Πεποίθησή μας είναι ότι τα στοιχεία των υφιστάμενων ανελκυστήρων θα πρέπει να εισαχθούν το συντομότερο στο
Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο, προτείνουμε εντός 6 μηνών.
Πρόσθετα ως βασική προϋπόθεση για την καταχώρηση ενός ανελκυστήρα στο Μητρώο κρίνουμε ότι θα πρέπει να
τεθεί η προηγούμενη διενέργεια ελέγχου στον ανελκυστήρα από Εγκεκριμένο Φορέα και η καταγραφή των
ελλείψεων του ως προς την ασφάλεια.
Έτσι θα καταστεί δυνατή η άντληση στατιστικών δεδομένων για την κατάσταση ως προς την ασφάλεια των
ανελκυστήρων στη χώρα μας καθώς και για τη συχνότητα και τη βαρύτητα των ατυχημάτων.
Επιδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωσή μας να συνδράμουμε τα μέγιστα στην ταχύτερη ενημέρωση και
λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου Ανελκυστήρων, σας γνωρίζουμε ότι οι Φορείς Ελέγχου διατίθενται να
αναλάβουν την υποχρέωση της εγγραφής στο Μητρώο εκείνων των στοιχείων των ανελκυστήρων (νέων και
υφισταμένων) που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους του ελέγχου και της πιστοποίησης.
Τα στοιχεία αυτά είναι:
• Εγκεκριμένος / Κοινοποιημένος Φορέας
• Ημερομηνία ελέγχου
• Αριθμός και ημερομηνία έκθεσης ελέγχου
• Αριθμός και ημερομηνία πιστοποιητικού έλεγχου
• Καταληκτική ημερομηνία διενέργειας επόμενου ελέγχου
Τη δυνατότητα καταχώρησης των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να έχουν αποκλειστικά οι Φορείς Ελέγχου ώστε να
εξασφαλίζεται η αξιοπιστία του συστήματος των καταχωρήσεων.

ΑΡΘΡΟ 30 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι ευθύνες, υποχρεώσεις και δικαιώματα κάθε οντότητας (Ιδιοκτήτη / Διαχειριστή, Κατασκευαστή, Εγκαταστάτη,
Συντηρητή, Εγκεκριμένου Φορέα, Οργάνου διερεύνησης ατυχημάτων, Ελεγκτικών μηχανισμών της Πολιτείας) που
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μπορεί να δράσει κατά τον κύκλο ζωής ενός ανελκυστήρα έχουν ρυθμιστεί από την υφιστάμενη νομοθεσία. Επίσης
έχουν θεσμοθετηθεί ποινές, κυρώσεις και πρόστιμα για τις περιπτώσεις παραβάσεων.
Από 29/10/2018 η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει συγκροτήσει
Ομάδα Εργασίας με σκοπούς τον συστηματικό εκσυγχρονισμό και απλοποίηση του συνολικού θεσμικού πλαισίου
σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. Σ’ αυτήν την Ομάδα Εργασίας
υπάρχει ευρεία συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στο αντικείμενο ανελκυστήρες και οι εργασίες της είναι σε
εξέλιξη, καθώς έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 14 συνεδριάσεις της.
Το ζήτημα των ευθυνών, υποχρεώσεων, ενδεχόμενων ποινών, κυρώσεων και προστίμων του υπεύθυνου συντηρητή
ανελκυστήρα αποτελεί ένα από τα σημεία συστηματικής επεξεργασίας της εν λόγω Ομάδας Εργασίας.
Θεωρούμε λοιπόν ότι η παρακάτω αποσπασματική ρύθμισή του:
«Ο υπεύθυνος συντηρητής του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης δεν
ευθύνεται για τη μη τήρηση, εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, των
διατάξεων των άρθρων 3, 8 και 10 της ως άνω απόφασης»
σε ένα γενικότερο σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει διατάξεις για τον έλεγχο της αγοράς, για την ανάπτυξη, την
έρευνα και την καινοτομία,
κατά την εφαρμογή της, ενδεχομένως να οδηγήσει σε ασάφειες, συγχύσεις, παρανοήσεις και παρελκυστικές
ερμηνείες.
Κρίνουμε ότι η ορθολογική προσέγγιση είναι, η επεξεργασία αυτού του ζητήματος να παραμείνει στις αρμοδιότητες
της εν λειτουργία Ομάδας Εργασίας, ώστε να αντιμετωπιστεί συνδυαστικά και με τα υπόλοιπα σημεία που αφορούν
τον συστηματικό εκσυγχρονισμό και απλοποίηση του συνολικού θεσμικού πλαισίου για τους ανελκυστήρες.

ΑΡΘΡΟ 30 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (ΦΕΚ
2604/Β/2008) κοινής υπουργικής απόφασης έχουν αντικατασταθεί με την υπ’ αρ. 68781/28.06.2019 (ΦΕΚ
2760/Β/03.07.2019) τροποποιητική κοινή υπουργική απόφαση.
Με την παραπάνω τροποποιητική ΚΥΑ στις 03.07.2019 δόθηκε νέα παράταση στους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή
νόμιμους εκπροσώπους τους που δεν είχαν έως τότε ολοκληρώσει την διαδικασία καταχώρησης των ανελκυστήρων
τους, έως τις 31.12.2021.
Συμφωνούμε λοιπόν ότι, η παρακάτω παράγραφος 3 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής
υπουργικής απόφασης:
«Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας θα επιβάλλονται ταυτόχρονα οι προβλεπόμενες από την παρούσα κοινή
υπουργική απόφαση κυρώσεις σε όλους όσους συντηρούν ή/και έχουν την ευθύνη λειτουργίας μη νομίμων
ανελκυστήρων.»
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θα πρέπει να καταργηθεί, δεδομένου ότι αναφέρεται σε καταργηθείσες διατάξεις
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Αξιότιμοι κύριοι,Με τον παρόν θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τις βασικές μας προτάσεις σχετικά με το Άρθρο 30
της Διαβούλευσης που αφορά το Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων και λοιπές ρυθμίσεις.1) Δημιουργία Ψηφιακού
Ενιαίου ΜητρώουΑ. Στο άρθρο 11 του ν. 3982/2011 (Α΄143) προστίθεται παρ. 6 ως εξής:«6. Συστήνεται στη Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας, Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι εγκατεστημένοι
ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως του έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους με αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή
του νόμιμου εκπροσώπου τους. Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας, Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων/Διαδρόμων στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι
νέοι αλλά και εγκατεστημένοι ανελκυστήρες και οι κυλιόμενες κλίμακες/διάδρομοι, ανεξαρτήτως του έτους
κατασκευής ή εγκατάστασής τους με ηλεκτρονική αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου
εκπροσώπου τους ή του νόμιμου συντηρητή (φυσικού ή νομικού προσώπου νομίμως εξουσιοδοτηθέντων από τον
ιδιοκτήτη/τες του κτιρίου στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας, για την διενέργεια της πράξης
αυτής).Β. Οι συντηρητές, οι εγκαταστάτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) καθώς και οι Αναγνωρισμένοι Φορείς
Ελέγχου εγγράφονται υποχρεωτικά στο ενιαίο ψηφιακό μητρώο και θα λαμβάνουν μοναδικούς κωδικούς
πρόσβασης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου. Γ. Ο ιδιοκτήτης ή/ και διαχειριστής του κτιρίου στον οποίο
είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας ή /και η κυλιόμενη κλίμακα ή/ και ο κυλιόμενος διάδρομος ή/ και ο νόμιμος
εκπρόσωπός τους θα λαμβάνουν επίσης μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης στο Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο, ώστε να
καταχωρούν ή να εγκρίνουν (εφόσον η καταχώρηση γίνεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) τα προς
καταχώρηση στοιχεία που αφορούν στον ανελκυστήρα/κυλιόμενη κλίμακα/διάδρομο.2) Παράλληλη
αναπροσαρμογή προθεσμιών συμμόρφωσηςA. Σε πρώτο στάδιο (στάδιο Α) για όλους τους ανελκυστήρες παρέχεται
προθεσμία έξι μηνών (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές ή οι
εξουσιοδοτημένοι συντηρητές/εγκαταστάτες υποχρεούνται να εγγράψουν τους ανελκυστήρες/κλίμακες/διαδρόμους
στο Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο. B. Στη συνέχεια (στάδιο Β) παρέχονται προθεσμίες τελικής συμμόρφωσης για έκδοση
πιστοποιητικού από φορέα, μετά τη λήξη της προθεσμίας 6 μηνών του σταδίου Α, με βάση το έτος εγκατάστασής
τους ως εξής:• Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι σε κτίρια ευρύ κοινού (ανεξαρτήτως έτους εγκατάστασης): Προθεσμία
1 έτους• Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι μετά το 1970: Προθεσμία 2 ετών• Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι από το
1971 έως το 1990: Προθεσμία 3 ετών• Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι από το 1991 έως το 2020: Προθεσμία 4 ετών3)
Ένταξη στα υποχρεωτικά πεδία του Ενιαίου Ψηφιακού ΜητρώουΑ. Ύπαρξη ή όχι πόρτας θαλάμουΗ έλλειψη πόρτας
θαλάμου είναι πανευρωπαϊκά η υπ’ αριθμόν ένα αιτία θανατηφόρων ατυχημάτων. Εδώ και 25 περίπου χρόνια η
ύπαρξη της πόρτας θαλάμου απαιτείται σε κάθε νέο ανελκυστήρα. Ωστόσο, υπάρχουν χιλιάδες ανελκυστήρες
μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι δεν διαθέτουν πόρτα. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχει αναγνωριστεί το
συγκεκριμένο έλλειμμα και πλέον η τοποθέτηση πόρτας έχει καταστεί υποχρεωτική στους παλιούς ανελκυστήρες.
Στη χώρα μας, όσον αφορά τους παλιούς ανελκυστήρες η πόρτα θαλάμου απαιτείται μόνο σε ανελκυστήρες
εγκατεστημένους σε δημόσιους χώρους. Θεωρούμε πως η πόρτα θαλάμου θα πρέπει να ενταχθεί στα υποχρεωτικά
μέτρα αναβάθμισης της ασφάλειας των ανελκυστήρων, και όπως και να έχει, στα υποχρεωτικά πεδία του Ενιαίου
Ψηφιακού Μητρώου, καθώς και είναι το κρισιμότερο στοιχείο ασφάλειας του ανελκυστήρα.Β. Συσκευή αμφίδρομης
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επικοινωνίας μεταξύ θαλάμου και συνεργείου διάσωσηςΣε αντίθεση με τους νέους, οι παλαιότεροι ανελκυστήρες
δεν διαθέτουν συσκευή επικοινωνίας με συνεργείο διάσωσης. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
παρατεταμένο εγκλωβισμό επιβατών σε περίπτωση βλάβης του ανελκυστήρα. Η έλλειψη τέτοιου είδους συσκευής
συγκαταλέγεται στα πιο επικίνδυνα σημεία του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 81-80. Στη χώρα μας, όσον
αφορά τους παλιούς ανελκυστήρες η συσκευή αμφίδρομης επικοινωνίας απαιτείται μόνο σε ανελκυστήρες
εγκατεστημένους σε δημόσιους χώρους. Θεωρούμε πως αυτού του είδους η συσκευή θα πρέπει να ενταχθεί στα
υποχρεωτικά μέτρα αναβάθμισης της ασφάλειας των ανελκυστήρων, και όπως και να έχει, στα υποχρεωτικά πεδία
του Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου, καθώς είναι ένα από τα κρισιμότερα στοιχεία ασφάλειας του ανελκυστήρα.Γ.
Πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας (σε ηλεκτρονική μορφή) των ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.Δ. Συμβόλαιο
Συντήρησης ΑνελκυστήραΜετά τιμής,Κωνσταντίνος ΚουκούντζοςΠρόεδρος Π.Ε.Τ.Α.Κ.(Πανελλήνια Ένωση
Τεχνολογίας Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων)
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Στο άρθρο 11 του ν. 3982/2011 (Α΄143) προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι
εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως του έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους με αίτηση του ιδιοκτήτη ή
του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους.
Προτείνεται η επαναδιατύπωση ως εξής :
“Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων
Κλιμάκων/Διαδρόμων στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι νέοι αλλά και εγκατεστημένοι ανελκυστήρες και οι
κυλιόμενες κλίμακες/διάδρομοι, ανεξαρτήτως του έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους με ηλεκτρονική αίτηση
του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους ή του νόμιμου συντηρητή (φυσικού ή νομικού
προσώπου νομίμως εξουσιοδοτηθέντων από τον ιδιοκτήτη/τες του κτιρίου στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο
ανελκυστήρας, για την διενέργεια της πράξης αυτής.
Οι συντηρητές, οι εγκαταστάτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) καθώς και οι Αναγνωρισμένοι Φορείς Ελέγχου
εγγράφονται υποχρεωτικά στο ενιαίο ψηφιακό μητρώο και θα λαμβάνουν μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης από
την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.
Ο ιδιοκτήτης ή/ και διαχειριστής του κτιρίου στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας ή /και η κυλιόμενη
κλίμακας ή/ και ο κυλιόμενο διάδρομο ή/ και ο νόμιμος εκπρόσωπός τους, θα λαμβάνουν επίσης μοναδικούς
κωδικούς πρόσβασης στο ενιαίο ψηφιακό μητρώο, ώστε να καταχωρούν ή να εγκρίνουν (εφόσον η καταχώρηση
γίνεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) τα προς καταχώρηση στοιχεία που αφορούν στον
ανελκυστήρα/κυλιόμενη κλίμακα/διάδρομό ενδεικτικά, χρόνος και είδος εργασιών συντήρησης, χρόνος έκδοσης
και λήξης Πιστοποιητικών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος
συγκρότησης και τήρησης του εν λόγω Μητρώου, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του, ο τρόπος της
δημοσιοποίησής του, ο τρόπος εισαγωγής των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η μεταφορά των
στοιχείων από το μητρώο του άρθρου 3 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’
2604), ο χρόνος παύσης λειτουργίας του τελευταίου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
Παραθέτουμε τα σχόλια και προτάσεις μας ως ακολούθως :
1. Κατά την γνώμη μας θα απαιτηθεί τεχνογνωσία κατά τη δημιουργία του ψηφιακού μητρώου, όσον αφορά τα
στοιχεία (είδος και πλήθος) που θα χρειαστεί κατ’ ελάχιστο να καταχωρηθούν στο ψηφιακό μητρώο με στόχο την
αποφυγή χρονοβόρων και γραφειοκρατικές διαδικασιών (π.χ. καταχώρηση ειδικών εγγράφων για παλαιούς
ανελκυστήρες/κυλιόμενες κλίμακες) που θα καταστήσουν τη χρήση του ψηφιακού μητρώου δύσκολη και ίσως
ανέφικτη). Κατά την γνώμη μας η διαδικασία συμπλήρωσης/αρχικής καταχώρησης πρέπει να είναι απλοποιημένη
και εύχρηστη στο ευρύ κοινό.
2. Προτείνουμε στο ψηφιακό μητρώο να μην αποθηκεύονται μόνο στοιχεία φύσης μητρώου (τεχνικά ή δημογραφικά
στοιχεία του ανελκυστήρα ή της κυλιόμενης κλίμακας/διαδρόμου) αλλά επιπλέον:
a. στοιχεία των εκτελεσμένων εργασιών συντήρησης από τους συντηρητές, όπως:
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i. η ημερομηνία εκτέλεσης της συντήρησης σε συγκεκριμένο ανελκυστήρα/κυλιόμενη κλίμακα/διάδρομος
ii. το ονοματεπώνυμο του τεχνικού που εκτέλεσε την εργασία
iii. το είδος των εργασιών (checklist) συντήρησης και προληπτικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στον
ανελκυστήρα/κυλιόμενη κλίμακα/διάδρομος.
b. Στοιχεία που αφορούν τους τεχνικούς ελέγχους – καθώς και τα πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας (σε
ηλεκτρονική μορφή) των ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.
Τα παραπάνω στοιχεία θα επικαιροποιούνται συνεχώς, δημιουργώντας μία νέα αυτούσια εγγραφή (transaction) για
κάθε νέα εργασία των δύο παραπάνω τύπων. Θα πρέπει να προβλεφθεί ηλεκτρονικός και μαζικός τρόπος εισαγωγής
των στοιχείων ώστε να μπορεί η εισαγωγή να γίνεται εύκολα και με μορφή upload αρχείου στο ψηφιακό μητρώο.
Κατά τον τρόπο αυτό, πέραν του ψηφιακού μητρώου, θα διατηρηθεί πλήρης ψηφιακή εικόνα (αναλυτικό
ηλεκτρονικό ιστορικό) παρακολούθησης των εργασιών συντήρησης/πιστοποίησης του κάθε ανελκυστήρα ή
κυλιόμενης κλίμακας/διαδρόμου. Η διαδικασία αυτή θα καταστήσει το ρόλο του ελεγκτικού μηχανισμού
περισσότερο αποδοτικό, εύκολο και εφαρμόσιμο.
1. Κατά την γνώμη μας σκόπιμο είναι να τεθούν , πέραν του τρόπου χρήσης του μητρώου, καταληκτικές
ημερομηνίες σύστασης αυτού και καταχώρησης των στοιχείων των ανελκυστήρων. Πιο συγκεκριμένα :
a. Η δημιουργία του ψηφιακού μητρώου εντός διαστήματος 6 μηνών από την ψήφιση του σχετικού νόμου.
b. Η καταχώρηση όλων των ανελκυστήρων/κυλιόμενων κλιμάκων στο ψηφιακό μητρώο, εντός χρονικού διαστήματος
6 μηνών από την έναρξη λειτουργίας του μητρώου.
Επιπλέον κατά την γνώμη μας σκόπιμο είναι να προβλεφθεί το είδος και ύψος προστίμου σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης.
3.Μετά την ολοκλήρωση καταχώρησης όλων των ανελκυστήρων στο ενιαίο ψηφιακό μητρώο, θα πρέπει να δοθεί
χρονική προθεσμία από 1 ως 4 έτη, προκειμένου οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές/νόμιμοι εκπρόσωποί τους να προβούν σε
έλεγχο και έκδοση πιστοποιητικού του ανελκυστήρα τους από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα ανάλογα με το
έτοςεγκατάστασης
Ο υπεύθυνος συντηρητής του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής
απόφασης δεν ευθύνεται για τη μη τήρηση, εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου
τους, των διατάξεων των άρθρων 3, 8 και 10 της ως άνω απόφασης.
Προτείνεται η επαναδιατύπωση ως εξής:
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις
του νόμου αναφορικά με τις διατάξεις των άρθρων 3, 8 και 10 της ως άνω απόφασης, ο συντηρητής ( φυσικό ή και
νομικό πρόσωπο), δύναται να προβεί στην καταχώρηση του ανελκυστήρα/κυλιόμενης κλίμακα/κυλιόμενου
διαδρόμου στο ενιαίο ψηφιακό μητρώο. Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής/νόμιμος εκπρόσωπός τους θα ενημερώνεται
(ηλεκτρονικά) για την ενέργεια αυτή και δύναται σε εύλογο χρονικό διάστημα (10 ημερών) να προβαίνει σε έγκριση
ή τροποποίηση των στοιχείων αυτών, εφόσον απαιτείται, όχι όμως σε πλήρη διαγραφή τους. Στη συνέχεια ο
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συντηρητής και ο ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης θα προβαίνουν στην καταχώρησης και λοιπών στοιχείων
λειτουργίας (ενδεικτικά εργασίες συντηρήσεων και πιστοποιήσεων).
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Καλησπέρα σας,Στο άρθρο 11 του ν. 3982/2011 (Α΄143) προστίθεται παρ. 6 ως εξής:«6. Συστήνεται στη Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας, Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι εγκατεστημένοι
ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως του έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους με αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή
του νόμιμου εκπροσώπου τους.Προτείνεται η επαναδιατύπωση ως εξής : “Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας, Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων/Διαδρόμων στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι
νέοι αλλά και εγκατεστημένοι ανελκυστήρες και οι κυλιόμενες κλίμακες/διάδρομοι, ανεξαρτήτως του έτους
κατασκευής ή εγκατάστασής τους με ηλεκτρονική αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου
εκπροσώπου τους ή του νόμιμου συντηρητή (φυσικού ή νομικού προσώπου νομίμως εξουσιοδοτηθέντων από τον
ιδιοκτήτη/τες του κτιρίου στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας, για την διενέργεια της πράξης αυτής.Οι
συντηρητές, οι εγκαταστάτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) καθώς και οι Αναγνωρισμένοι Φορείς Ελέγχου
εγγράφονται υποχρεωτικά στο ενιαίο ψηφιακό μητρώο και θα λαμβάνουν μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης από
την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.Ο ιδιοκτήτης ή/ και διαχειριστής του κτιρίου στον οποίο είναι
εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας ή /και η κυλιόμενη κλίμακας ή/ και ο κυλιόμενο διάδρομο ή/ και ο νόμιμος
εκπρόσωπός τους, θα λαμβάνουν επίσης μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης στο ενιαίο ψηφιακό μητρώο, ώστε να
καταχωρούν ή να εγκρίνουν (εφόσον η καταχώρηση γίνεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) τα προς
καταχώρηση στοιχεία που αφορούν στον ανελκυστήρα/κυλιόμενη κλίμακα/διάδρομό ενδεικτικά, χρόνος και είδος
εργασιών συντήρησης, χρόνος έκδοσης και λήξης Πιστοποιητικών.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης του εν λόγω Μητρώου,
ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του, ο τρόπος της δημοσιοποίησής του, ο τρόπος εισαγωγής των κατά περίπτωση
προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η μεταφορά των στοιχείων από το μητρώο του άρθρου 3 της υπ’ αρ. οικ.
Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2604), ο χρόνος παύσης λειτουργίας του τελευταίου,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.Παραθέτουμε τα σχόλια και προτάσεις μας ως ακολούθως : 1. Κατά την γνώμη
μας θα απαιτηθεί τεχνογνωσία κατά τη δημιουργία του ψηφιακού μητρώου, όσον αφορά τα στοιχεία (είδος και
πλήθος) που θα χρειαστεί κατ’ ελάχιστο να καταχωρηθούν στο ψηφιακό μητρώο με στόχο την αποφυγή
χρονοβόρων και γραφειοκρατικές διαδικασιών (π.χ. καταχώρηση ειδικών εγγράφων για παλαιούς
ανελκυστήρες/κυλιόμενες κλίμακες) που θα καταστήσουν τη χρήση του ψηφιακού μητρώου δύσκολη και ίσως
ανέφικτη). Κατά την γνώμη μας η διαδικασία συμπλήρωσης/αρχικής καταχώρησης πρέπει να είναι απλοποιημένη
και εύχρηστη στο ευρύ κοινό.2. Προτείνουμε στο ψηφιακό μητρώο να μην αποθηκεύονται μόνο στοιχεία φύσης
μητρώου (τεχνικά ή δημογραφικά στοιχεία του ανελκυστήρα ή της κυλιόμενης κλίμακας/διαδρόμου) αλλά επιπλέον:
a. στοιχεία των εκτελεσμένων εργασιών συντήρησης από τους συντηρητές, όπως:i. η ημερομηνία εκτέλεσης της
συντήρησης σε συγκεκριμένο ανελκυστήρα/κυλιόμενη κλίμακα/διάδρομοςii. το ονοματεπώνυμο του τεχνικού που
εκτέλεσε την εργασία iii. το είδος των εργασιών (checklist) συντήρησης και προληπτικών ελέγχων που
πραγματοποιήθηκαν στον ανελκυστήρα/κυλιόμενη κλίμακα/διάδρομος.b. Στοιχεία που αφορούν τους τεχνικούς
ελέγχους – καθώς και τα πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας (σε ηλεκτρονική μορφή) των ανεξάρτητων φορέων
πιστοποίησης. Τα παραπάνω στοιχεία θα επικαιροποιούνται συνεχώς, δημιουργώντας μία νέα αυτούσια εγγραφή
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(transaction) για κάθε νέα εργασία των δύο παραπάνω τύπων. Θα πρέπει να προβλεφθεί ηλεκτρονικός και μαζικός
τρόπος εισαγωγής των στοιχείων ώστε να μπορεί η εισαγωγή να γίνεται εύκολα και με μορφή upload αρχείου στο
ψηφιακό μητρώο. Κατά τον τρόπο αυτό, πέραν του ψηφιακού μητρώου, θα διατηρηθεί πλήρης ψηφιακή εικόνα
(αναλυτικό ηλεκτρονικό ιστορικό) παρακολούθησης των εργασιών συντήρησης/πιστοποίησης του κάθε ανελκυστήρα
ή κυλιόμενης κλίμακας/διαδρόμου. Η διαδικασία αυτή θα καταστήσει το ρόλο του ελεγκτικού μηχανισμού
περισσότερο αποδοτικό, εύκολο και εφαρμόσιμο.1. Κατά την γνώμη μας σκόπιμο είναι να τεθούν , πέραν του
τρόπου χρήσης του μητρώου, καταληκτικές ημερομηνίες σύστασης αυτού και καταχώρησης των στοιχείων των
ανελκυστήρων. Πιο συγκεκριμένα : a. Η δημιουργία του ψηφιακού μητρώου εντός διαστήματος 6 μηνών από την
ψήφιση του σχετικού νόμου. b. Η καταχώρηση όλων των ανελκυστήρων/κυλιόμενων κλιμάκων στο ψηφιακό μητρώο,
εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών από την έναρξη λειτουργίας του μητρώου. Επιπλέον κατά την γνώμη μας
σκόπιμο είναι να προβλεφθεί το είδος και ύψος προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.3.Μετά την
ολοκλήρωση καταχώρησης όλων των ανελκυστήρων στο ενιαίο ψηφιακό μητρώο, θα πρέπει να δοθεί χρονική
προθεσμία από 1 ως 4 έτη, προκειμένου οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές/νόμιμοι εκπρόσωποί τους να προβούν σε έλεγχο
και έκδοση πιστοποιητικού του ανελκυστήρα τους από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα ανάλογα με το
έτοςεγκατάστασης
Ο υπεύθυνος συντηρητής του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής
υπουργικής απόφασης δεν ευθύνεται για τη μη τήρηση, εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου
εκπροσώπου τους, των διατάξεων των άρθρων 3, 8 και 10 της ως άνω απόφασης.Προτείνεται η επαναδιατύπωση ως
εξής:Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους δεν συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις του νόμου αναφορικά με τις διατάξεις των άρθρων 3, 8 και 10 της ως άνω απόφασης, ο συντηρητής (
φυσικό ή και νομικό πρόσωπο), δύναται να προβεί στην καταχώρηση του ανελκυστήρα/κυλιόμενης
κλίμακα/κυλιόμενου διαδρόμου στο ενιαίο ψηφιακό μητρώο. Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής/νόμιμος εκπρόσωπός τους
θα ενημερώνεται (ηλεκτρονικά) για την ενέργεια αυτή και δύναται σε εύλογο χρονικό διάστημα (10 ημερών) να
προβαίνει σε έγκριση ή τροποποίηση των στοιχείων αυτών, εφόσον απαιτείται, όχι όμως σε πλήρη διαγραφή τους.
Στη συνέχεια ο συντηρητής και ο ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης θα προβαίνουν στην καταχώρησης και λοιπών
στοιχείων λειτουργίας (ενδεικτικά εργασίες συντηρήσεων και πιστοποιήσεων).
Άρθρο 35 Ένταξη αθλητικών εγκαταστάσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016
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Θα πρότεινα να συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 35 και αθλητικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός
φύσης και δάσους με ήπια εκμετάλλευση του χώρου και χωρίς μόνιμες εγκαταστάσεις.
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Αναφορικά με τα σχόλια των
πολιτών στο άρθρο 35, τα
οποία κινούνται σε θετική
κατέυθυνση, σημειώνεται ότι
στον αναπτυξιακό νόμο
εντάσσονται επιχειρηματικές
δραστηριότητες για τις οποίες
θα πρέπει να συντρέχουν
συγκεκριμένες προϋποθέσεις
και όροι των ενωσιακού
θεσμικού πλαισίου και μάλιστα
των Περιφερειακών
Ενισχύσεων (αρχική επένδυση
κ.λπ) καθώς και διατάξεων του
λοιπού πλαισίου του
αναπτυξιακού νόμου
(οργανωμένες εγκαταστάσεις
που διασφαλίζουν τη
βιωσιμότητα του επενδυτικού
σχεδίου, συγκεκριμένο
ελάχιστο κόστος, κ.λπ). Στο
πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν σε
ένα δεύτερο επίπεδο οι
ενδιαφέρουσες προτάσεις που
περιλήφθηκαν ως σχόλια για
το άρθρο 35 του σχεδίου
νόμου.
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Στο νομοσχέδιο, άρθρο 35, θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν αθλητικές δραστηριότητες που μπορούν να
διεξαχθούν εντός της φύσης και των δασών με ήπια εκμετάλλευση (πχ. εναέριες διαδρομές σε δέντρα - tree rope
courses, τοίχος αναρρίχησης, κλπ), προκειμένου να μπορούν οι αθλούμενοι να βρίσκονται εντός της φύσης και να
αποκτούν ταυτόγχρονα οικολογική συνείδηση αλλά και να μαθαίνουν να χαίρονται αυτήν, ειδικότερα δε σήμερα σε
κατάσταση πανδημίας, που όλοι οι κάτοικοι των πόλεων έχουν την ανάγκη να βρίσκονται σε ανοιχτούς υπαίθριους
χώρους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Άρθρο 37 Τροποποίηση άρθρου 22 Α ΚΦΕ σχετικά
με την προσαύξηση κατά 100% της έκπτωσης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
Συγχαίρουμε την Κυβέρνηση και τον κύριο Δήμα για αυτή την πρωτοβουλία να προωθήσει την Έρευνα και την
Ανάπτυξη στη Χώρα.
Το προτεινόμενο μέτρο σημαντικής αύξησης της υπερέκπτωσης κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και χωρίς
αμφιβολία μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για επένδυση σε Ε&amp;Α, αλλά μόνο για επιχειρήσεις που έχουν
ανάλογο φορολογητέο εισόδημα στη χώρα μας από εμπορική δραστηριότητα.
Δυστυχώς το μέτρο αυτό δεν παρέχει αντίστοιχο κίνητρο σε πολλές άλλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα του εξωτερικού, και
κυρίως υψηλής τεχνολογίας, που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα με τη δημιουργία κέντρων Ε&amp;Α, αλλά
δεν έχουν, ούτε αναμένεται να δημιουργήσουν, επαρκές φορολογητέο εισόδημα από εμπορική δραστηριότητα στην
Χώρα.
Στην κατηγορία των μη ευνοούμενων επιχειρήσεων ανήκει και η Ansys Inc., η οποία έχει ήδη επενδύσει σημαντικά σε
κέντρο Ε&amp;Α στην Ελλάδα, καθώς και λόγου χάρη οι Intel, Tesla, Qualcomm, Infineon, Xilinx και πολλές άλλες.
Οι επιχειρήσεις αυτές συχνά έχουν μικρή έως μηδενική εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα λόγω της
περιορισμένης ή μηδενικής εγχώριας ζήτησης των προϊόντων τους. Συνεπώς δεν προκύπτει φορολογητέο εισόδημα
επαρκές για την πλήρη εκμετάλλευση του πλεονεκτήματος της υπερέκπτωσης.
Επιπλέον, εάν τα προϊόντα των επιχειρήσεων αυτών πωλούνται στην Ελλάδα μέσω εμπορικών αντιπροσώπων –
κοινή πρακτική για μικρές αγορές - το όφελος που προκύπτει από την υπερέκπτωση ανά θέση εργασίας E&amp;A
είναι πραγματικά αμελητέο.
Το συγκεκριμένο μέτρο λοιπόν δημιουργεί έντονη ανομοιομορφία στην απόδοση κινήτρου για επένδυση σε
Ε&amp;Α όπου:
α) παρέχεται πλεονέκτημα κόστους σε ορισμένες επενδύσεις Ε&amp;Α και όχι σε άλλες, οι οποίες θα βρεθούν με
μειονέκτημα, δημιουργώντας έτσι συνθήκες στρέβλωσης του επενδυτικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
Ε&amp;Α
γ) αποθαρρύνονται σημαντικότατες νέες επενδύσεις σε Ε&amp;Α υψηλής τεχνολογίας οι οποίες αναμένεται ότι θα
στραφούν σε εναλλακτικές γεωγραφικές περιοχές (όπως π.χ. Ινδία, Πολωνία, Ρουμανία κ.α.).
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Τα σχόλια των πολιτών στο
άρθρο 37 κίνουνται όλα σε
θετική κατεύθυνση,
αναγνωρίζοντας την μεγάλη
παρέμβαση που γίνεται στις
δαπάνες έρευνας. Λαμβάνονται
υπόψιν προκειμένου στο άμεσο
μέλλον να δρομολογηθούν και
άλλες σχετικές παρεμβάσεις
στο κομμάτι της έρευνας και
ανάπτυξης .
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Για αυτό ζητούμε τη συνδυαστική εφαρμογή νέου μέτρου απαλλαγής από ασφαλιστικές εισφορές για θέσεις
εργασίας Ε&amp;Α, συνδυαστικά με την προτεινόμενη φορολογική ελάφρυνση, προκειμένου να δοθούν εξίσου
κίνητρα για επένδυση σε Ε&amp;Α και σε επιχειρήσεις που δεν έχουν απαραιτήτως σημαντική εμπορική
δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Τονίζουμε ότι πολιτικές παρόμοιες με αυτή που προτείνουμε έχουν υιοθετηθεί επιτυχώς από πολλές χώρες
παγκοσμίως (Σχετική αναφορά του ΟΟΣΑ: https://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats-bindex-notes.pdf).
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Η σχολιαζόμενη διάταξη όχι μόνο δεν εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποίον εισάγεται, αλλά ενδέχεται να
δημιουργήσει και αξιώσεις, εφόσον εφαρμοστεί ως έχει, επί τη βάσει των διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων, για
τους κατωτέρω αναφερόμενους λόγους. Ειδικότερα η διάταξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα την χορήγηση ενός
πλεονεκτήματος, το οποίο συνιστά αθέμιτη κρατική ενίσχυση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι έχει επιλέξει να
ευνοήσει μόνο τις επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα δεν προέρχονται αποκλειστικά από E&amp;Aαλλά
και από άλλες εμπορικές, κατά κύριο λόγο, δραστηριότητες.Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πάγια νομολογία των
δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «για τους σκοπούς της εκτίμησης [εάν ένα μέτρο είναι επιλεκτικό] είναι
απαραίτητο να εξετάζεται κατά πόσον, στο πλαίσιο δεδομένου νομικού καθεστώτος, το επίμαχο εθνικό μέτρο μπορεί
να ευνοήσει «ορισμένες επιχειρήσεις ή κλάδους παραγωγής» έναντι άλλων που τελούν, από πλευράς του
επιδιωκόμενου με το εν λόγω καθεστώς σκοπού, σε συγκρίσιμη πραγματική και νομική κατάσταση και που
υφίστανται, ως αποτέλεσμα, διαφορετική μεταχείριση δυνάμενη κατ’ ουσίαν να χαρακτηριστεί ως εισάγουσα
δυσμενείς διακρίσεις» (βλ. ΣυνεκδικαζόμενεςYποθέσεις C-20/15 P και C-21/15 P, Επιτροπή κατά
WorldDutyFreeGroup SA, EU:C:2016:981, παράγραφος 54, ΣυνεκδικαζόμενεςYποθέσειςC 106/09 P και C 107/09 P
Επιτροπή και Ισπανία κατά GovernmentofGibraltar και Ηνωμένου Βασιλείου, EU:C:2011:732, παράγραφοι 75 και
101).Περαιτέρω με την σχολιαζόμενη διάταξη επιδιώκεται, κατά ρητή αναφορά στην Αιτιολογική Έκθεση, η
διατήρηση και η ενίσχυση της ανοδικής πορείας των τελευταίων δέκα ετών του ποσοστού για Έρευνα και Ανάπτυξη
(Ε&amp;Α) του ΑΕΠ, το οποίο (ποσοστό) το 2017 ανήρχετο σε 1,13%, έναντι του μέσου όρου της ΕΕ (στο 2,07% για το
ίδιο έτος). Έτσι αναμένεται αφενός να έρχονται άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα, αφετέρου να επιστρέψει στη χώρα
το υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό που απασχολείται στο τομέα του Ε&amp;Α σε άλλες χώρες με αναστροφή υπέρ
της χώρας του «braindrain».Για τον λόγο αυτό επιλέγεται, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν με το άρθρο 22Α του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), η χορήγηση φορολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις για
επενδύσεις σε Ε&amp;Α. Το κίνητρο αυτό, όπως περιγράφεται στη σχολιαζόμενη διάταξη, συνίσταται στην έκπτωση
του συνόλου (100%) των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους. Η συνήθης διεθνής πρακτική των επιχειρήσεων Ε&amp;Α
απαιτεί αυτές να είναι εντάσεως εργασίας. Είναι γνωστό πόσο ελκυστικές είναι στο τομέα αυτό χώρες όπως η Ινδία,
που παρέχουν ιδιαίτερα κατηρτισμένο ερευνητικό προσωπικό έναντι χαμηλοτάτου κόστους. Κατά συνέπεια βασικό
κριτήριο για επένδυση μονάδας Ε&amp;Α σε μία χώρα είναι το εργατικό κόστος για τον απλό λόγο, ότι στα ετήσια
αποτελέσματα φαίνεται μειωμένο το κόστος εργασίας με συνέπεια τη παραγωγή χαμηλού κόστους αλλά υψηλής
εξειδίκευσης τεχνογνωσίας.Οι επιχειρήσεις Ε&amp;Α σπάνια πωλούν στις χώρες εγκατάστασής τους τα προϊόντα
τους. Ο λόγος είναι μεταξύ άλλων ότι η χώρα εγκατάστασης απλά δεν τα έχει ανάγκη ή γιατί η τεχνογνωσία που παράγεται στη
χώρα εγκατάστασης εξάγεται και συγχωνεύεται στη τεχνογνωσία που παράγεται και σε άλλη/άλλες χώρες ώστε να παραχθεί το
τελικό προϊόν σε τρίτη χώρα από την οποία τυχόν εισάγεται το τελικό προϊόν στη χώρα εγκατάστασης της επιχείρησης
Ε&amp;Α.Όμως με την σχολιαζόμενη διάταξη παρέχονται φορολογικά και μόνο κίνητρα με την έκπτωση του συνόλου της
δαπάνης για Ε&amp;Α από το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης. Η διάταξη αυτή όπως είναι διατυπωμένη μικρό
όφελος έχει για τις επιχειρήσεις με αποκλειστική δραστηριότητα την Ε&amp;Α. Δεδομένου, ότι για τις εταιρείες αυτές το κόστος
τους είναι σχεδόν αποκλειστικά το κόστος μισθοδοσίας και ότι το κόστος μισθοδοσίας , ως παραγωγική δαπάνη, σε κάθε
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περίπτωση εκπίπτει από τα συνολικά έσοδα, δεν υφίσταται ουσιαστικά δαπάνη Ε&amp;Α η οποία θα εκπέσει από τα
ακαθάριστα έσοδα εκείνων των εταιρειών που η διάταξη επιδιώκει να προσελκύσει, δηλαδή των επιχειρήσεων Ε&amp;Α.
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Τα παρακάτω σχόλια προτάσεις αφορούν σε σημαντικές ρυθμίσεις για τα Ερευνητικά Κέντρα για ζητήματα που
χρήζουν επίλυσης συνεπώς ζητάμε την ένταξη ξεχωριστού άρθρου στο παρόν νομοσχέδιο για το εξής ζήτημα:
Προκηρύξεις θέσεων Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού Προσωπικού
Με αφορμή τις προσεχείς προκηρύξεις από τον ΑΣΕΠ των 157 θέσεων στους ερευνητικούς φορείς, οι οποίες
αφορούν και 122 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού προσωπικού, τονίζουμε την ανάγκη να υπάρξει
νομοθετική ρύθμιση ούτως ώστε ανάλογες προκηρύξεις στο μέλλον να διενεργούνται από τα ίδια τα Ερευνητικά
Κέντρα. Ο νόμος 4386/2016 αλλά και παλιότερες νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν δώσει αυτή τη δυνατότητα στα
Πανεπιστήμια (π.χ. ν.4386/2016 στο άρθρο 27 παράγραφοι 9, 10).
Κατ’ αντιστοιχία για την περίπτωση των Ερευνητικών Κέντρων προτείνεται η εξής διατύπωση:
"Οι θέσεις του εν γένει Ειδικού Επιστημονικού−Τεχνικού Προσωπικού της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του ν.
4386/2016 ανήκουν στον ερευνητικό φορέα και κατανέμονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα
στα Ινστιτούτα, στις Διευθύνσεις ή Μονάδες, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Κέντρου ή των Διευθυντών
των Ινστιτούτων και των Διευθύνσεων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, οι θέσεις μπορούν να
κατανέμονται στα Ινστιτούτα, στις Διευθύνσεις ή Μονάδες σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο και ανάλογα
με τις ανάγκες του φορέα. Ο διορισμός σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού−Τεχνικού Προσωπικού γίνεται με
προκήρυξη των θέσεων και επιλογή των υποψηφίων από το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα, ανάλογα με την
λειτουργική μονάδα στην οποία ανήκει η θέση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυτών,
καθώς και η διαδικασία επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης του ανωτέρω προσωπικού ρυθμίζονται από τον
Οργανισμό του φορέα και μέχρι τη δημοσίευσή του με κανονιστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
φορέα που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την έκδοση της απόφασης και τη διαδικασία
επιλογής λαμβάνονται υπόψη οι διαδικασίες που προβλέπονται στον Οργανισμό ή στον Εσωτερικό Κανονισμό του
εκάστοτε φορέα."
Αιτιολογία προτεινόμενης ρύθμισης:
Το Ειδικό Επιστημονικό -Τεχνικό Προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων αποτελεί μια ειδική κατηγορία προσωπικού
των Ερευνητικών Κέντρων. Αποτελείται από εξειδικευμένους, στο αντικείμενο του κάθε Ινστιτούτου, επιστήμονες και
συνεπώς θα πρέπει ο φορέας να καθορίζει τα ειδικά προσόντα, τις απαιτούμενες γνώσεις, και την επιθυμητή
εμπειρία, που απαιτούνται για την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών του.
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Αξιότιμη Κυρία/ Κύριε,Είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο να βλέπουμε την ελληνική πολιτεία να κάνει μεταρρυθμίσεις που
αφορούν την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&amp;Α) δίνοντας επιπλέον κίνητρα για περαιτέρω επενδύσεις . Άλλωστε εμείς
στη Nokia, όντας μακράν ο μεγαλύτερος ιδιώτης επενδυτής Ε&amp;Α στην Ελλάδα, πιστεύουμε ότι οι επενδύσεις σε
Ε&amp;Α ταιριάζουν απόλυτα στο προφίλ του Έλληνα μηχανικού και επιστήμονα και μπορούν να λειτουργήσουν σαν
πολλαπλασιαστής ισχύος για την οικονομία και την αγορά εργασίας προστατεύοντας από το Brain-Drain. Κατά
συνέπεια, αγκαλιάζουμε τη συγκεκριμένη μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία και παραθέτουμε τις παρακάτω
επισημάνσεις στο άρθρο 37 που πιστεύουμε είναι απαραίτητες για να ενισχύσει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα και
να προσελκύσει περισσότερες και μεγαλύτερες επενδύσεις σε Ε&amp;Α.H αύξηση του ποσοστού αναγνώρισης των
εξόδων από 30% σε 100% είναι σημαντική αλλά από μόνη της όχι αρκετή καθώς ευνοεί μόνο εκείνες τις εταιρείες
που έχουν ισοβαρή επιχειρηματική παρουσία (εμπορική σε σχέση με Ε&amp;Α) στην Ελλάδα. Όμως, για τις εταιρείες
εκείνες που έχουν την εμπορική τους παρουσία σε άλλη χώρα και θα επιθυμούσαν να ανοίξουν στην Ελλάδα κέντρο
Ε&amp;Α δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο με αποτέλεσμα τέτοιες επενδύσεις να πηγαίνουν σε άλλες χώρες. Για
παράδειγμα, μια εταιρία όπως η Nokia έχει μόλις 10% του προσανατολισμού της στην ελληνική αγορά και το
υπόλοιπο 90% στην Ε&amp;Α. Το αντίστοιχο ποσοστό για άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη στην Ελλάδα
είναι 100%-0% και το ίδιο περίπου θα ισχύσει με όσες πολυεθνικές αποφασίσουν να μεταφέρουν τμήματα Ε&amp;Α
στην Ελλάδα. Για να μη χαθούν τέτοιες επενδύσεις θα βοηθούσε σημαντικά η δυνατότητα το αντίστοιχο οικονομικό
όφελος του νόμου να μεταφερθεί σαν μείωση των εργοδοτικών εισφορών μειώνοντας έτσι το εμφανιζόμενο κόστος
ανά εργαζόμενο. Όπως είναι γνωστό, αυτό είναι ένα από τα βασικά κριτήρια για την επιλογή της χώρας που θα
φιλοξενήσει επενδύσεις Ε&amp;Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22α του Ν. 4172/2013 Εναλλακτικά
του της προσαύξησης από 30% σε 100%, η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει ότι από το σύνολο του ποσού των δαπανών
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που πιστοποιούνται κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα, ποσοστό 30% αυτών
να συμψηφίζεται με τις εργοδοτικές εισφορές της προς τον ΕΦΚΑ και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Ο
συμψηφισμός θα πραγματοποιείται με ισόποση πίστωση στο μητρώο της επιχείρησης στον ΕΦΚΑ, προς
συμψηφισμό με μελλοντικές εργοδοτικές εισφορές μέχρι 5 χρόνια από το έτος που αφορούν οι δαπάνες
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Σε περίπτωση που εντός της ως άνω πενταετίας το ποσό των εργοδοτικών
εισφορών που καταλογισθούν στην επιχείρηση είναι μικρότερο από το ποσό που πιστώθηκε προς συμψηφισμό, για
οποιονδήποτε λόγο, το υπόλοιπο ποσό δεν καταβάλλεται στην εταιρεία, αλλά μεταφέρεται μέχρι εξάντλησης της
πενταετίας. Από τις εισφορές με τις οποίες συμψηφίζεται το ως άνω ποσοστό δαπανών, εξαιρούνται εργοδοτικές
εισφορές που επιδοτούνται από οποιοδήποτε εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών.
Για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης, το ποσό της έκπτωσης δεν προσμετράται ως έσοδο
και η δαπάνη των εργοδοτικών εισφορών εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της μειωμένη κατά το ποσό που
συμψηφίζεται Για στατιστικούς λόγους και για κάθε άλλη επιμέτρηση, η έκπτωση των εργοδοτικών εισφορών κατά
τα ως άνω δεν επηρεάζει την κατάταξη της επιχείρησης ως προς το ύψος των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλει
το εκάστοτε έτος. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης και για τη διαδικασία εκκαθάρισης του ποσού και
πίστωσης στους αντίστοιχους λογαριασμούς του ΕΦΚΑ καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
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και Επενδύσεων, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων.
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Τα παρακάτω σχόλια προτάσεις αφορούν σε σημαντικές ρυθμίσεις για τα Ερευνητικά Κέντρα για ζητήματα που
χρήζουν επίλυσης συνεπώς ζητάμε την ένταξη ξεχωριστού άρθρου στο παρόν νομοσχέδιο για το εξής ζήτημα:
Συμβατικός χρόνος ταυτοπρόσωπης παρουσίας διαφόρων κατηγοριών προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων
Προτείνεται η τροποποίηση του ωραρίου του Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού Προσωπικού και συγκεκριμένα
προτείνεται για αυτήν την κατηγορία προσωπικού το ωράριο να είναι αντίστοιχο με αυτό της αντίστοιχης κατηγορία
προσωπικού των Πανεπιστημίων (Ε.Τ.Ε.Π.) (άρθρο 27, παρ. 11 ν.4386/2016).
Η διάταξη θα μπορούσε να είναι διατυπωμένη όπως στο νόμο για την έρευνα, για το ερευνητικό προσωπικό (άρθρο
18, παράγραφος 6 ν.4386/2016).
Εξάλλου με την Παρ.1 του άρθρου 37 του Ν.4589/2019 το πρόβλημα του ωραρίου ρυθμίζεται και για τους
Μεταδιδάκτορες ΙΔΟΧ.
Για το εν γένει Ειδικό Επιστημονικό-Τεχνικό Προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων προτείνεται η εξής
διατύπωση:
"Το εν γένει Ειδικό Επιστημονικό-Τεχνικό Προσωπικό και το Ειδικό Επιστημονικό-Τεχνικό Προσωπικό με σχέση
εργασίας ορισμένου χρόνου των παραγράφων 7 και 12 αντίστοιχα του ν. 4386/2016, εφόσον δεν συντρέχουν
λόγοι παρουσίας του εκτός του ερευνητικού κέντρου στο πλαίσιο επιστημονικής δραστηριότητας, οφείλει να
παρευρίσκεται στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ’ ελάχιστον είκοσι οχτώ (28) ώρες εβδομαδιαίως, οι
οποίες κατανέμονται σε τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, να παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του
(ερευνητικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές) για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου του ερευνητικού
κέντρου ή του ινστιτούτου και να συνεργάζεται γι’ αυτό το σκοπό με το υπόλοιπο προσωπικό.
Το υπό οποιασδήποτε σχέσης εργασίας τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, των παραγράφων 8 και 9 του του
άρθρου 16 του ν. 4386/2016 οφείλει να παρευρίσκεται στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ’ ελάχιστον
τριάντα πέντε (35) ώρες οι οποίες κατανέμονται σε τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες εβδομαδιαίως με
δυνατότητα προσέλευσης των υπαλλήλων από τις 7.00 π.μ. έως τις 10 π.μ."
Αιτιολογία προτεινόμενης ρύθμισης:
Το Ειδικό Τεχνικό Επιστημονικό Προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων αποτελεί μια κατηγορία εξειδικευμένου
επιστημονικού προσωπικού που υποστηρίζει και διεξάγει την ερευνητική δραστηριότητα των Ερευνητικών Κέντρων
καθώς συμμετέχει και συντονίζει ερευνητικά προγράμματα/έργα/δράσεις. Με το ισχύον καθεστώς (40 εβδομαδιαίες
ώρες εργασίας εντός ενός στενού δημοσιοϋπαλληλικού χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης ημερησίως) το
προσωπικό αυτό δυσκολεύεται να εξυπηρετήσει τις πραγματικές ανάγκες των ερευνητικών/εκπαιδευτικών του
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δραστηριοτήτων όπως αυτές προκύπτουν από την ιδιαίτερη φύση της εργασίας του, και να φτάσει το μέγιστο της
παραγωγικότητάς του. Καθώς (α) τα επιστημονικά και εργαστηριακά πρωτόκολλα πολλές φορές ξεπερνούν σε χρόνο
ένα συμβατικό ωράριο ή μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ώρες της ημέρας διαφορετικές του οριζόμενου
ωραρίου, (β) υπάρχουν αυξημένες κατά περιόδους απαιτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων και έργων (π.χ. περίοδοι
συγγραφής τεχνικών εκθέσεων/επιστημονικών δημοσιεύσεων, διοργάνωσης και διεξαγωγή συνεδρίων) και άλλων
ειδών απασχόλησης εντός των ερευνητικών φορέων (π.χ. ειδικές ημερίδες και δράσεις για τη σύνδεση της επιστήμης
με την κοινωνία, φιλοξενία και ξενάγηση σχολείων), εκ των πραγμάτων η διεθνής πρακτική επιβάλλει ένα ευέλικτο
ωράριο εργασίας στους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς χώρους, το οποίο στοχεύει στο να εξυπηρετεί τις
πραγματικές ανάγκες των επιστημών και της έρευνας και όχι μία πλασματική εικόνα ενός δημόσιου φορέα παροχής
υπηρεσιών. Επιπλέον, με το υπάρχον υποχρεωτικό ωράριο παρουσίας, η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων
στους ερευνητικούς φορείς αδυνατεί να συμμετέχει ή/και να συντονίζει Ερευνητικά έργα/προγράμματα, καθώς
απαιτούνται φύλλα χρονοχρέωσης τόσο στα συγχρηματοδοτούμενα όσο και στα Ευρωπαϊκά έργα. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα αυτή η κατηγορία προσωπικού να μην μπορεί να δηλωθεί με κάποιο ποσοστό χρόνου στις ομάδες
υλοποίησης των έργων παρά μόνο να απασχοληθεί υπό το καθεστώς υπερωριών. Το γεγονός αυτό έχει αρνητικές
συνέπειες ως προς την υλοποίηση των έργων από τους φορείς, μειώνει εξαιρετικά το δηλωθέν κόστος του
ανθρωπομήνα στα προγράμματα, ενώ παράλληλα αποκλείει τη δυνατότητα των μελών του Ειδικού ΕπιστημονικούΤεχνικού Προσωπικού να αμειφθούν για τις υπηρεσίες τους σε πρόγραμμα ή έργο υπό τη μορφή της πρόσθετης
αμοιβής. Οι συνέπειες αυτής της πραγματικότητας είναι μικρότερο ποσοστό συμμετοχής σε προγράμματα/έργα που
οδηγεί σε απώλειες για τους Ειδικούς Λογαριασμούς του κάθε φορέα αλλά και έλλειψη κινήτρου για ένα μεγάλο
μέρος των επιστημόνων των Ερευνητικών Κέντρων.
Για το τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό η ρύθμιση του ωραρίου δίνει μια μικρή δυνατότητα συμμετοχής σε
ερευνητικά έργα/προγράμματα αλλά κυρίως αφορά στους χρόνους προσέλευσης καθώς στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων τα Ερευνητικά Κέντρα βρίσκονται είτε εκτός, είτε στις παρυφές του αστικού ιστού με αποτέλεσμα να
απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για την προσέλευση του προσωπικού εν γένει στον χώρο εργασίας. Ιδιαίτερα
για τα Ερευνητικά Κέντρα που διεξάγουν ερευνητική δραστηριότητα και δεν εξυπηρετούν κοινό όπως στις υπόλοιπες
δημόσιες υπηρεσίες ο χρόνος προσέλευσης θα πρέπει να είναι πιο ελαστικός.
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Τα παρακάτω σχόλια προτάσεις αφορούν σε σημαντικές ρυθμίσεις για το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών για
ένα ζήτημα που χρήζει επίλυσης και συνεπώς ζητάμε την ένταξη ξεχωριστού άρθρου στο παρόν νομοσχέδιο για το
εξής:Αύξηση του επιτρεπόμενου αριθμού ημερών εκτός έδραςΈνας σημαντικός αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων
που υλοποιούνται από το ΕΛΚΕΘΕ αφορούν στην εκτέλεση εργασιών από τους εργαζόμενους εκτός της έδρας του
φορέα και σε αριθμό ημερών που ξεπερνά κατά πολύ το προβλεπόμενο όριο των 60 ημερών ετησίως (ΚΥΑ
702/84/07.05.19). Προτείνουμε επομένως την τροποποίηση του ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας
του προσωπικού του ΕΛΚΕΘΕ κατά αντιστοιχία με τη σχετική πρόβλεψη για το προσωπικό του ΙΓΜΕ (άρθρο 40 του
Νόμου 4414/09.08.16).Κατ’ αντιστοιχία και για την περίπτωση των εργαζόμενων στο ΕΛΚΕΘΕ προτείνεται νομοθετική
ρύθμιση με την εξής διατύπωση. «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Οικονομικών,
μπορεί να καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας μέχρι 130 ημέρες ετησίως για τους γεωλόγους, χημικούς,
φυσικούς, μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, βιολόγους, ιχθυολόγος, περιβαλλοντολόγους και το λοιπό επιστημονικό
προσωπικό όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για τις ανάγκες
υλοποίησης ή/και επίβλεψης ερευνητικών έργων και επιστημονικών μελετών, καθώς και για λόγους εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων και επιμόρφωσης.Αιτιολογία προτεινόμενης ρύθμισηςΈνας σημαντικός αριθμός ερευνητικών
προγραμμάτων που υλοποιούνται από το ΕΛΚΕΘΕ, αφορούν στην εκτέλεση εργασιών εκτός της έδρας του φορέα. Οι
εργασίες αυτές αφορούν κυρίως εργασίες πεδίου, με επιβίβαση ή όχι σε πλωτά μέσα, για συλλογή δειγμάτων και
δεδομένων, για τη διεξαγωγή πειραμάτων και επιστημονικών αναλύσεων in situ, κλπ. Αφορούν επίσης τη συμμετοχή
σε συνέδρια, ημερίδες, επιστημονικές συναντήσεις εργασίας, και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα σε
αρκετές περιπτώσεις εργαζομένων ο αριθμός ημερών που χρειάζεται να εργαστούν εκτός έδρας να ξεπερνά για το
σύνολο όλων αυτών των διαφορετικών εργασιών κατά πολύ το προβλεπόμενο από την ΚΥΑ 702/84/07.05.19 όριο
των 60 ημερών ετησίως.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ – ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.- Ι)
Απόφ. Μονομελούς Πρωτ. Αθηνών 12/2002, αυξ. αριθ. 5306 (Μέλος Α.Δ.Ε.Δ.Υ )
Έδρα: Κρατίνου 9 και Αθηνάς, 10552 Aθήνα.
Στοιχεία επικοινωνίας: Πρόεδρος: 6976969362 e-mail: mstef@hcmr.gr; info@poeek-i.gr
Γεν. Γραμματέας: 210 7491707 e-mail: dimitris@hcmr.gr

Αθήνα 15/06/2020
Προτάσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις στους εποπτευόμενους από τη ΓΓΕΤ φορείς (Ερευνητικά Κέντρα)
Μετά από τις δύο τελευταίες συναντήσεις των εκπροσώπων των σωματείων εργαζομένων στα ΝΠΔΔ Ερευνητικά
Κέντρα της χώρας (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, και Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών)
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προκύπτουν ορισμένα σημαντικά ζητήματα τα οποία χρήζουν επίλυσης μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων από πλευράς
πολιτικής ηγεσίας. Το πρώτο αφορά στη δυνατότητα των Ερευνητικών Κέντρων να προκηρύσσουν τις θέσεις του
Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού Προσωπικού με εσωτερικές διαδικασίες και επιτροπές κρίσης κατ’ αντιστοιχία με
τα Πανεπιστήμια. Ένα δεύτερο αφορά στην ίδια κυρίως κατηγορία προσωπικού και έχει να κάνει με ρυθμίσεις του
συμβατικού χρόνου απασχόλησης (ταυτοπρόσωπη παρουσία στον φορέα), επίσης κατ’ αντιστοιχία με τα
Πανεπιστήμια. Σημαντικής επίσης σημασίας για τους εργαζόμενους στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών είναι
το ζήτημα του επιτρεπόμενου αριθμού ημερών εργασίας εκτός έδρας κατά έτος, που δεν μπορεί πάντα να
εξυπηρετήσει τις ανάγκες των επιστημονικών/ερευνητικών προγραμμάτων του φορέα. Πιο συγκεκριμένα:

1. Προκηρύξεις θέσεων Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού Προσωπικού
Με αφορμή τις προσεχείς προκηρύξεις από τον ΑΣΕΠ των 157 θέσεων στους ερευνητικούς φορείς, οι οποίες
αφορούν και 122 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού προσωπικού, τονίζουμε την ανάγκη να υπάρξει
νομοθετική ρύθμιση ούτως ώστε ανάλογες προκηρύξεις στο μέλλον να διενεργούνται από τα ίδια τα Ερευνητικά
Κέντρα. Ο νόμος 4386/2016 αλλά και παλιότερες νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν δώσει αυτή τη δυνατότητα στα
Πανεπιστήμια, πιο συγκεκριμένα ο 4386/2016 στο άρθρο 27 παράγραφοι 9, 10, αναφέρουν:
“9. α. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 και η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 αντικαθίστανται ως
εξής: «β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο Ίδρυμα και κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στα
Τμήματα, στις Σχολές ή στο Ίδρυμα, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη ή των Κοσμητόρων ή των Προέδρων
Τμημάτων. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι θέσεις των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. μπορούν να
κατανέμονται στους Τομείς σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο.» β. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 29
του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο Ίδρυμα και να
κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στις Σχολές ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη ή των Κοσμητόρων. Με
απόφαση της Κοσμητείας οι θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. κατανέμονται στα Τμήματα, ενώ με απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος μπορεί να κατανεμηθούν στους Τομείς, στα Εργαστήρια ή στις κλινικές, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Σε
ειδικές περιπτώσεις οι θέσεις μπορεί να ανήκουν στο Ίδρυμα ή στη Σχολή.» γ. Αρμόδιο όργανο για όλα τα θέματα
που αφορούν στα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. είναι η Συνέλευση του Τμήματος. Στις περιπτώσεις που οι
θέσεις ανήκουν στη Σχολή ή στο Ίδρυμα, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τη Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύγκλητο
αντίστοιχα.» 10. Η παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Ο διορισμός σε θέσεις των
κατηγοριών των προηγουμένων παραγράφων γίνεται με προκήρυξη των θέσεων και επιλογή των υποψηφίων από τη
Συνέλευση του Τμήματος ή της Σχολής ή τη Σύγκλητο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η
θέση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία επιλογής και
περιοδικής αξιολόγησης του ανωτέρω προσωπικού ρυθμίζονται από τον Οργανισμό του ιδρύματος και μέχρι τη
δημοσίευσή του με κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για
την έκδοση της απόφασης και τη διαδικασία επιλογής λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του π.δ.
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147/2009 (Α΄ 189). Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά για όλες τις κατηγορίες προσωπικού του παρόντος
άρθρου των πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και της ΑΣΠΑΙΤΕ.”
Κατ’ αντιστοιχία για την περίπτωση των Ερευνητικών Κέντρων προτείνεται η εξής διατύπωση:
Οι θέσεις του εν γένει Ειδικoύ Επιστημονικού−Τεχνικού Προσωπικού της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του ν.
4386/2016 ανήκουν στον ερευνητικό φορέα και κατανέμονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα
στα Ινστιτούτα, στις Διευθύνσεις ή Μονάδες, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Κέντρου ή των Διευθυντών
των Ινστιτούτων και των Διευθύνσεων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, οι θέσεις μπορούν να
κατανέμονται στα Ινστιτούτα, στις Διευθύνσεις ή Μονάδες σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο και ανάλογα
με τις ανάγκες του φορέα. Ο διορισμός σε θέσεις Ειδικoύ Επιστημονικού−Τεχνικού Προσωπικού γίνεται με
προκήρυξη των θέσεων και επιλογή των υποψηφίων από το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα, ανάλογα με την
λειτουργική μονάδα στην οποία ανήκει η θέση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυτών,
καθώς και η διαδικασία επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης του ανωτέρω προσωπικού ρυθμίζονται από τον
Οργανισμό του φορέα και μέχρι τη δημοσίευσή του με κανονιστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
φορέα που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την έκδοση της απόφασης και τη διαδικασία
επιλογής λαμβάνονται υπόψη οι διαδικασίες που προβλέπονται στον Οργανισμό ή στον Εσωτερικό Κανονισμό του
εκάστοτε φορέα.
Αιτιολογία προτεινόμενης ρύθμισης:
Το Ειδικό Επιστημονικό -Τεχνικό Προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων αποτελεί μια ειδική κατηγορία προσωπικού
των Ερευνητικών Κέντρων. Αποτελείται από εξειδικευμένους, στο αντικείμενο του κάθε Ινστιτούτου, επιστήμονες και
συνεπώς θα πρέπει ο φορέας να καθορίζει τα ειδικά προσόντα, τις απαιτούμενες γνώσεις, και την επιθυμητή
εμπειρία, που απαιτούνται για την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών του.

2. Συμβατικός χρόνος ταυτοπρόσωπης παρουσίας διαφόρων κατηγοριών προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων
Προτείνεται η τροποποίηση του ωραρίου του Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού Προσωπικού και συγκεκριμένα
προτείνεται για αυτήν την κατηγορία προσωπικού το ωράριο να είναι αντίστοιχο με αυτό της αντίστοιχης κατηγορία
προσωπικού των Πανεπιστημίων (Ε.Τ.Ε.Π.) (26 ώρες κατ' ελάχιστον). Συγκεκριμένα το άρθρο 27, παρ. 11 του Νόμος
4386/2016 προβλέπει ότι "Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους
είκοσι έξι ώρες εβδομαδιαίως κατ' ελάχιστο και να παρέχουν κάθε μορφής εξειδικευμένο τεχνικό έργο".
Η διάταξη θα μπορούσε να είναι διατυπωμένη όπως στο νόμο για την έρευνα, για τους ερευνητές: Στο άρθρο 18,
παράγραφος 6 του ν. για την έρευνα αναφέρεται:
Το ανωτέρω ερευνητικό προσωπικό, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι παρουσίας του εκτός του ερευνητικού κέντρου
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στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας, οφείλει να παρευρίσκεται στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ’
ελάχιστον είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίες κατανέμονται σε τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, να
παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του (ερευνητικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές) για την υποστήριξη του
ερευνητικού έργου του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου και να συνεργάζεται γι’ αυτό το σκοπό με το
υπόλοιπο προσωπικό.
Εξάλλου με την Παρ.1 του άρθρου 37 του Ν.4589/2019 το πρόβλημα του ωραρίου ρυθμίζεται για τους
Μεταδιδάκτορες ΙΔΟΧ:
Οι συνεργαζόμενοι ερευνητές που συμμετέχουν με την ιδιότητα του μεταδιδάκτορα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου σε ερευνητικά έργα/προγράμματα των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών φορέων,
των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και των Ε.Π.Ι., διέπονται ως προς το ωράριο από τις διατάξεις για το ερευνητικό προσωπικό και
τα μέλη Δ.Ε.Π.
Για το εν γένει Ειδικό Επιστημονικό-Τεχνικό Προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων προτείνεται η εξής
διατύπωση:
Το εν γένει Ειδικό Επιστημονικό-Τεχνικό Προσωπικό και το Ειδικό Επιστημονικό-Τεχνικό Προσωπικό με σχέση
εργασίας ορισμένου χρόνου των παραγράφων 7 και 12 αντίστοιχα του ν. 4386/2016, εφόσον δεν συντρέχουν
λόγοι παρουσίας του εκτός του ερευνητικού κέντρου στο πλαίσιο επιστημονικής δραστηριότητας, οφείλει να
παρευρίσκεται στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ’ ελάχιστον είκοσι οχτώ (28) ώρες εβδομαδιαίως, οι
οποίες κατανέμονται σε τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, να παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του
(ερευνητικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές) για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου του ερευνητικού
κέντρου ή του ινστιτούτου και να συνεργάζεται γι’ αυτό το σκοπό με το υπόλοιπο προσωπικό.
Το υπό οποιασδήποτε σχέσης εργασίας τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, των παραγράφων 8 και 9 του του
άρθρου 16 του ν. 4386/2016 οφείλει να παρευρίσκεται στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ’ ελάχιστον
τριάντα πέντε (35) ώρες οι οποίες κατανέμονται σε τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες εβδομαδιαίως με
δυνατότητα προσέλευσης των υπαλλήλων από τις 7.00 π.μ. έως τις 10 π.μ. .
Αιτιολογία προτεινόμενης ρύθμισης:
Το Ειδικό Τεχνικό Επιστημονικό Προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων αποτελεί μια κατηγορία εξειδικευμένου
επιστημονικού προσωπικού που υποστηρίζει και διεξάγει την ερευνητική δραστηριότητα των Ερευνητικών Κέντρων
καθώς συμμετέχει και συντονίζει ερευνητικά προγράμματα/έργα/δράσεις. Με το ισχύον καθεστώς (40 εβδομαδιαίες
ώρες εργασίας εντός ενός στενού δημοσιοϋπαλληλικού χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης ημερησίως) το
προσωπικό αυτό δυσκολεύεται να εξυπηρετήσει τις πραγματικές ανάγκες των ερευνητικών/εκπαιδευτικών του
δραστηριοτήτων όπως αυτές προκύπτουν από την ιδιαίτερη φύση της εργασίας του, και να φτάσει το μέγιστο της
παραγωγικότητάς του. Καθώς (α) τα επιστημονικά και εργαστηριακά πρωτόκολλα πολλές φορές ξεπερνούν σε χρόνο
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ένα συμβατικό ωράριο ή μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ώρες της ημέρας διαφορετικές του οριζόμενου
ωραρίου, (β) υπάρχουν αυξημένες κατά περιόδους απαιτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων και έργων (π.χ. περίοδοι
συγγραφής τεχνικών εκθέσεων/επιστημονικών δημοσιεύσεων, διοργάνωσης και διεξαγωγή συνεδρίων) και άλλων
ειδών απασχόλησης εντός των ερευνητικών φορέων (π.χ. ειδικές ημερίδες και δράσεις για τη σύνδεση της επιστήμης
με την κοινωνία, φιλοξενία και ξενάγηση σχολείων), εκ των πραγμάτων η διεθνής πρακτική επιβάλλει ένα ευέλικτο
ωράριο εργασίας στους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς χώρους, το οποίο στοχεύει στο να εξυπηρετεί τις
πραγματικές ανάγκες των επιστημών και της έρευνας και όχι μία πλασματική εικόνα ενός δημόσιου φορέα παροχής
υπηρεσιών. Επιπλέον, με το υπάρχον υποχρεωτικό ωράριο παρουσίας, η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων
στους ερευνητικούς φορείς αδυνατεί να συμμετέχει ή/και να συντονίζει Ερευνητικά έργα/προγράμματα, καθώς
απαιτούνται φύλλα χρονοχρέωσης τόσο στα συγχρηματοδοτούμενα όσο και στα Ευρωπαϊκά έργα. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα αυτή η κατηγορία προσωπικού να μην μπορεί να δηλωθεί με κάποιο ποσοστό χρόνου στις ομάδες
υλοποίησης των έργων παρά μόνο να απασχοληθεί υπό το καθεστώς υπερωριών. Το γεγονός αυτό έχει αρνητικές
συνέπειες ως προς την υλοποίηση των έργων από τους φορείς, μειώνει εξαιρετικά το δηλωθέν κόστος του
ανθρωπομήνα στα προγράμματα, ενώ παράλληλα αποκλείει τη δυνατότητα των μελών του Ειδικού ΕπιστημονικούΤεχνικού Προσωπικού να αμειφθούν για τις υπηρεσίες τους σε πρόγραμμα ή έργο υπό τη μορφή της πρόσθετης
αμοιβής. Οι συνέπειες αυτής της πραγματικότητας είναι μικρότερο ποσοστό συμμετοχής σε προγράμματα/έργα που
οδηγεί σε απώλειες για τους Ειδικούς Λογαριασμούς του κάθε φορέα αλλά και έλλειψη κινήτρου για ένα μεγάλο
μέρος των επιστημόνων των Ερευνητικών Κέντρων.
Για το τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό η ρύθμιση του ωραρίου δίνει μια μικρή δυνατότητα συμμετοχής σε
ερευνητικά έργα/προγράμματα αλλά κυρίως αφορά στους χρόνους προσέλευσης καθώς στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων τα Ερευνητικά Κέντρα βρίσκονται είτε εκτός, είτε στις παρυφές του αστικού ιστού με αποτέλεσμα να
απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για την προσέλευση του προσωπικού εν γένει στον χώρο εργασίας. Ιδιαίτερα
για τα Ερευνητικά Κέντρα που διεξάγουν ερευνητική δραστηριότητα και δεν εξυπηρετούν κοινό όπως στις υπόλοιπες
δημόσιες υπηρεσίες ο χρόνος προσέλευσης θα πρέπει να είναι πιο ελαστικός.

3. Αύξηση του επιτρεπόμενου αριθμού ημερών εκτός έδρας
Ένας σημαντικός αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιούνται από το ΕΛΚΕΘΕ αφορούν στην εκτέλεση
εργασιών από τους εργαζόμενους εκτός της έδρας του φορέα και σε αριθμό ημερών που ξεπερνά κατά πολύ το
προβλεπόμενο όριο των 60 ημερών ετησίως (ΚΥΑ 702/84/07.05.19).
Προτείνουμε επομένως την τροποποίηση του ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του προσωπικού
του ΕΛΚΕΘΕ κατά αντιστοιχία με τη σχετική πρόβλεψη για το προσωπικό του ΙΓΜΕ. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 40 του
Νόμου 4414/09.08.16 προβλέπεται:
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«Στο άρθρο 3 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α ́ 94), προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να
καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων της παραγράφου 1 και: α)
μέχρι 200 ημέρες ετησίως, για τους Επιθεωρητές όλων των τμημάτων του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος,
Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.), για τις ανάγκες διενέργειας επιτόπιων ελέγχων και
επιθεωρήσεων και παράστασης σε δικαστήρια εκτός της έδρας της απασχόλησής τους, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των
καθηκόντων τους, β) μέχρι 200 ημέρες ετησίως για τους γεωτρυπανιστές, εργάτες γεωτρυπάνων οδηγούς,
εργοδηγούς και βοηθούς εργοδηγούς υπαίθρου και για το λοιπό τεχνικό προσωπικό κατηγορίας ΔΕ ή ΥΕ του
Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση εργασιών
πεδίου και γ) μέχρι 130 ημέρες ετησίως για τους γεωλόγους, μηχανικούς μεταλλείων, χημικούς μηχανικούς και το
λοιπό επιστημονικό προσωπικό κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ του Ινστιτούτου Γεωλογικών
και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), για τις ανάγκες εκτέλεσης και επίβλεψης των από αυτό εκτελούμενων έργων
και εκπονούμενων μελετών.
Κατ’ αντιστοιχία και για την περίπτωση των εργαζόμενων στο ΕΛΚΕΘΕ προτείνεται νομοθετική ρύθμιση με την εξής
διατύπωση.
«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να καθορίζονται οι ημέρες
μετακίνησης εκτός έδρας μέχρι 130 ημέρες ετησίως για τους γεωλόγους, χημικούς, φυσικούς, μηχανικούς,
ηλεκτρολόγους, βιολόγους, ιχθυολόγος, περιβαλλοντολόγους και το λοιπό επιστημονικό προσωπικό όλων των
κατηγοριών εκπαίδευσης του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για τις ανάγκες υλοποίησης ή/και επίβλεψης
ερευνητικών έργων και επιστημονικών μελετών, καθώς και για λόγους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και
επιμόρφωσης.
Αιτιολογία προτεινόμενης ρύθμισης
Ένας σημαντικός αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιούνται από το ΕΛΚΕΘΕ, αφορούν στην εκτέλεση
εργασιών εκτός της έδρας του φορέα. Οι εργασίες αυτές αφορούν κυρίως εργασίες πεδίου, με επιβίβαση ή όχι σε
πλωτά μέσα, για συλλογή δειγμάτων και δεδομένων, για τη διεξαγωγή πειραμάτων και επιστημονικών αναλύσεων in
situ, κλπ. Αφορούν επίσης τη συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, επιστημονικές συναντήσεις εργασίας, και
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις εργαζομένων ο αριθμός ημερών που
χρειάζεται να εργαστούν εκτός έδρας να ξεπερνά για το σύνολο όλων αυτών των διαφορετικών εργασιών κατά πολύ
το προβλεπόμενο από την ΚΥΑ 702/84/07.05.19 όριο των 60 ημερών ετησίως.
ΓΙΑ ΤΟ Γ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΕΕΚ-Ι
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Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Δ. ΠΟΔΑΡΑΣ
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1. Tονίζεται η ανάγκη να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ούτως ώστε οι προκηρύξεις στο μέλλον για την πρόσληψη
Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού Προσωπικού να διενεργούνται από τα ίδια τα Ερευνητικά Κέντρα. Σημειώνεται ότι ο
νόμος 4386/2016 αλλά και παλιότερες νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν ήδη δώσει αυτή τη δυνατότητα στα
Πανεπιστήμια.Αιτιολόγηση:Το Ειδικό Επιστημονικό -Τεχνικό Προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων αποτελεί μια
ειδική κατηγορία προσωπικού. Αποτελείται από εξειδικευμένους, στο αντικείμενο του κάθε Ινστιτούτου,
επιστήμονες και συνεπώς θα πρέπει ο φορέας να καθορίζει τα ειδικά προσόντα, τις απαιτούμενες γνώσεις, και την
επιθυμητή εμπειρία, που απαιτούνται για την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών του. 2. Συμβατικός χρόνος
ταυτοπρόσωπης παρουσίας διαφόρων κατηγοριών προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων α. Ειδικό ΕπιστημονικόΤεχνικό ΠροσωπικόΓια το εν γένει Ειδικό Επιστημονικό-Τεχνικό Προσωπικό και το Ειδικό Επιστημονικό-Τεχνικό
Προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου των παραγράφων 7 και 12 αντίστοιχα του ν.4386/2016 των
Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων προτείνεται το ωράριο να είναι αντίστοιχο μεαυτό της κατηγορία προσωπικού
των Πανεπιστημίων (Ε.Τ.Ε.Π.).Πιο συγκεκριμένα προτείνεται το προσωπικό της κατηγορίας αυτής να παρέχει τις
πάσης φύσεως υπηρεσίες του (ερευνητικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές) στους χώρους του ερευνητικού
κέντρου κατ’ ελάχιστον είκοσι οχτώ (28) ώρες βδομαδιαίως, οι οποίες θα κατανέμονται σε τουλάχιστον τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες.β. Τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικόΠροτείνεται το προσωπικό της κατηγορίας αυτής να
παρέχει τις υπηρεσίες του στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ’ ελάχιστον τριάντα πέντε (35) ώρες
εβδομαδιαίως οι οποίες θα κατανέμονται σετουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες με δυνατότητα προσέλευσης
των υπαλλήλων από τις 7.00 π.μ. έως τις 10 π.μ. .Αιτιολόγηση:Το Ειδικό Τεχνικό Επιστημονικό Προσωπικό των
Ερευνητικών Κέντρων αποτελεί μια κατηγορία εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού που υποστηρίζει και
διεξάγει την ερευνητική δραστηριότητα των Ερευνητικών Κέντρων καθώς συμμετέχει και συντονίζει ερευνητικά
προγράμματα/έργα. Με το ισχύον καθεστώς (40 εβδομαδιαίες ώρες εργασίας) το προσωπικό αυτό αδυνατεί να
συμμετέχει ή και να συντονίζει Ερευνητικά έργα/προγράμματα καθώς απαιτούνται φύλλα χρονοχρέωσης τόσο στα
συγχρηματοδοτούμενα όσο και στα Ευρωπαϊκά έργα. Αυτό έχει ωςαποτέλεσμα αυτή η κατηγορία προσωπικού να
μην μπορεί να δηλωθεί με κάποιο ποσοστό χρόνου στις ομάδες υλοποίησης των έργων παρά μόνο να απασχοληθεί
υπό το καθεστώς υπερωριών. Το γεγονός αυτό έχει αρνητικές συνέπειες ως προς την υλοποίηση των έργων από τους
φορείς, μειώνειεξαιρετικά το δηλωθέν κόστος του ανθρωπομήνα στα προγράμματα, ενώ παράλληλα αποκλείει την
δυνατότητα των μελών του Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού Προσωπικού να αμειφθούν για τιςυπηρεσίες τους σε
πρόγραμμα ή έργο υπό την μορφή της πρόσθετης αμοιβής. Οι συνέπειες αυτής της πραγματικότητας είναι μικρότερο
ποσοστό συμμετοχής σε προγράμματα/έργα που οδηγεί σεαπώλειες για τους Ειδικούς Λογαριασμούς του κάθε
φορέα αλλά και έλλειψη κινήτρου για ένα μεγάλο μέρος των επιστημόνων των Ερευνητικών Κέντρων.Για το τεχνικό,
διοικητικό και λοιπό προσωπικό η ρύθμιση του ωραρίου δίνει μια μικρή δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά
έργα/προγράμματα αλλά κυρίως αφορά στους χρόνους προσέλευσης καθώς στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα
Ερευνητικά Κέντρα βρίσκονται είτε εκτός, είτε στιςπαρυφές του αστικού ιστού με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγάλο
χρονικό διάστημα για την προσέλευση του προσωπικού εν γένει στον χώρο εργασίας. Ιδιαίτερα για τα Ερευνητικά
Κέντρα που διεξάγουν ερευνητική δραστηριότητα και δεν εξυπηρετούν κοινό όπως στις υπόλοιπες
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δημόσιεςυπηρεσίες ο χρόνος προσέλευσης θα πρέπει να είναι πιο ελαστικός.
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Συγχαίρουμε την Κυβέρνηση για αυτή την πρωτοβουλία να προωθήσει την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&amp;Α) στη
Χώρα.
Το προτεινόμενο μέτρο σημαντικής αύξησης της υπερέκπτωσης κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και χωρίς
αμφιβολία μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για επένδυση σε Ε&amp;Α, αλλά μόνο για επιχειρήσεις που έχουν
ανάλογο φορολογητέο εισόδημα στη χώρα μας από εμπορική δραστηριότητα.
Δυστυχώς το μέτρο αυτό δεν παρέχει αντίστοιχο κίνητρο σε πολλές άλλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα του εξωτερικού, και
κυρίως υψηλής τεχνολογίας, που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα με τη δημιουργία κέντρων Ε&amp;Α, αλλά
δεν έχουν, ούτε αναμένεται να δημιουργήσουν, επαρκές φορολογητέο εισόδημα από εμπορική δραστηριότητα στην
Χώρα.
Στην κατηγορία των μη ευνοούμενων επιχειρήσεων ανήκει και η Ansys Inc., η οποία έχει ήδη επενδύσει σημαντικά σε
κέντρο Ε&amp;Α στην Ελλάδα, καθώς και λόγου χάρη οι Intel, Tesla, Qualcomm, Infineon, Xilinx και πολλές άλλες.
Οι επιχειρήσεις αυτές συχνά έχουν μικρή έως μηδενική εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα λόγω της
περιορισμένης ή μηδενικής εγχώριας ζήτησης των προϊόντων τους. Συνεπώς δεν προκύπτει φορολογητέο εισόδημα
επαρκές για την πλήρη εκμετάλλευση του πλεονεκτήματος της υπερέκπτωσης.
Επιπλέον, εάν τα προϊόντα των επιχειρήσεων αυτών πωλούνται στην Ελλάδα μέσω εμπορικών αντιπροσώπων –
κοινή πρακτική για μικρές αγορές - το όφελος που προκύπτει από την υπερέκπτωση ανά θέση εργασίας E&amp;A
είναι πραγματικά αμελητέο.
Το συγκεκριμένο μέτρο λοιπόν δημιουργεί έντονη ανομοιομορφία στην απόδοση κινήτρου για επένδυση σε
Ε&amp;Α όπου:
α) παρέχεται πλεονέκτημα κόστους σε ορισμένες επενδύσεις Ε&amp;Α και όχι σε άλλες, οι οποίες θα βρεθούν με
μειονέκτημα, δημιουργώντας έτσι συνθήκες στρέβλωσης του επενδυτικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
Ε&amp;Α
β) αποθαρρύνονται σημαντικότατες νέες επενδύσεις σε Ε&amp;Α υψηλής τεχνολογίας οι οποίες αναμένεται ότι θα
στραφούν σε εναλλακτικές γεωγραφικές περιοχές (όπως π.χ. Ινδία, Πολωνία, Ρουμανία κ.α.).
ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
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Προτείνουμε την εισαγωγή νέου, συμπληρωματικού μέτρου απαλλαγής από ασφαλιστικές εισφορές για θέσεις
εργασίας Ε&amp;Α, συνδυαστικά με την προτεινόμενη φορολογική ελάφρυνση, προκειμένου να δοθούν εξίσου
κίνητρα για επένδυση σε Ε&amp;Α και σε επιχειρήσεις που δεν έχουν απαραιτήτως σημαντική εμπορική
δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Τονίζουμε ότι πολιτικές παρόμοιες με αυτή που προτείνουμε έχουν υιοθετηθεί επιτυχώς από πολλές χώρες
παγκοσμίως (Σχετική αναφορά του ΟΟΣΑ: https://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats-bindex-notes.pdf).
Άρθρο 39 Εξαίρεση από το ενιαίο μισθολόγιο ερευνητών σε προγράμματα μη χρηματοδοτούμενα από τον κρατικό
προϋπολογισμό
Θεωρούμε ότι η εξαίρεση των ΙΔΟΧ από το ενιαίο μισθολόγιο κινείται προς την θετική κατεύθυνση βελτίωσης των
μισθολογικών απολαβών που προέρχονται από ερευνητικά έργα/προγράμματα χρηματοδοτούμενα από μη κρατικό
προϋπολογισμό, καθώς επιτρέπει την υπέρβαση των ορίων που θέτει το ενιαίο μισθολόγιο και ευνοεί την μετατροπή
συμβάσεων έργου σε συμβάσεις ΙΔΟΧ χωρίς τους μισθολογικούς περιορισμούς που ισχύουν έως σήμερα, και κατ'
επέκταση δύναται να βελτιώσει τις πολύπαθες και κακώς εγκαταστημένες εργασιακές σχέσεις που απαντώνται κατά
πλειοψηφία στα Ερευνητικά Κέντρα ΝΠΙΔ, εξαιτίας των συμβάσεων έργου. Ωστόσο, δημιουργείται ταυτόχρονα ο
κίνδυνος, νέοι ερευνητές με συμβάσεις ΙΔΟΧ να αμείβονται χωρίς το "προστατευτικό δίχτυ" του ενιαίου μισθολογίου
με πολύ χαμηλότερες από αυτό απολαβές. Για τον λόγο αυτό, κρίνουμε απαραίτητη την προσθήκη ελάχιστων ορίων
στις αμοιβές του εν λόγω προσωπικού, π.χ. κατ' αναλογία με τις αμοιβές μεταδιδακτορικών συνεργατών όπου το
κατώτατο όριο προκύπτει ως ποσοστό των αποδοχών του Ερευνητή Γ’. Συνάμα, θεωρούμε ότι η εξαίρεση από το
ενιαίο μισθολόγιο θα πρέπει να επεκταθεί και στο προσωπικό που απασχολείται με συμβάσεις αορίστου χρόνου σε
τέτοια έργα, προς αποφυγήν της δημιουργίας εργαζομένων δύο ταχυτήτων με ίδια αντικείμενα.
Σχόλιο ΠΟΣΣΕΕΙΙΔ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ) : Κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές
των ΙΔΟΧ με την εξαίρεσή τους από τα ενιαίο μισθολόγιο.Επίσης προτείνουμε την εξαίρεση των πρόσθετων
αμοιβών και των ΙΔΑΧ που απασχολούνται σε αντίστοιχα έργα καθώς θα δημιουργηθούν τεργαζόμενοι δύο
ταχυτήτων με τους ΙΔΟΧ σε κάποιες περιπτώσεις να ξεπερνούν σε συνολικές αμοιβές τους ΙΔΑΧ.Με το προτεινόμενο
άρθρο ελλοχεύει όμως ο κίνδυνος να υπάρξουν νέοι ΙΔΟΧ με αμοιβές χαμηλότερες από τις σημερινές συμβάσεις
ορισμένου χρόνου. Ενώ γίνεται μνεία για τη διασφάλιση του ανώτερου ορίου των αποδοχών, δεν υπάρχει η
παραμικρή πρόβλεψη για το κατώτατο. Με δεδομένο ότι θα επικρατήσουν οι νόμοι/κανόνες της ελεύθερης αγοράς
με απευθείας συναλλαγές των εργαζομένων με τους επιστημονικούς υπεύθυνους και επικεφαλείς Τμημάτων, ή μέσω
των συλλόγων διεκδικώντας την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, πρέπει να υπάρξει
πρόνοια και να διασφαλιστούν τα κατώτερα όρια αποδοχών που ισχύουν σήμερα, οι μισθοί των ΙΔΟΧ να συνδεθούν
με το μισθό του Ερευνητή Γ’ (σαν ποσοστό αυτού αναλόγως και των προσόντων του συμβασιούχου).
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Άρθρο 40 Αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών
Δεν θα πρέπει επιτέλους να αναγνωριστεί στη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των ερευνητών οι συμβάσεις
μίσθωσης έργου σε ΑΕΙ ή/και ερευνητικά κέντρα? Είχε γίνει μία προσπάθεια στο προσχέδιο του Ν.4521/2018, αλλά
δυστυχώς δεν δημοσιεύτηκε. Στο προσχέδιο τότε προβλεπόταν το εξής:

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 133 παράγραφος του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου. Για τους Ερευνητές
και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που
έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά
παρέχουν αναγνωρίζονται από το αρμόδιο για το σκοπό αυτό όργανο ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής και το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα του
εξωτερικού καθώς και ο χρόνος υποτροφίας, εφόσον οδήγησε στη λήψη διδακτορικού διπλώματος. Η αναγνώριση
των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα
ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».
Ως γενικότερη παρατήρηση, μια σειρά από πάγια αιτήματα του ΕΔΤΠ προσωπικού και γενικότερα της ερευνητικής
κοινότητάς δεν λαμβάνονται υπόψη στο παρόν σχέδιο νόμου.
Το άρθρο 39 εκ πρώτης όψεως είναι ένα θετικό βήμα για αποσύνδεση από τα ασφυκτικά χαμηλά άνω όρια του
ενιαίου μισθολογίου. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπει στα ΕΚ της χώρας να προσελκύσουν νέους ερευνητές από το
εξωτερικό, γεγονός που μέχρι στιγμής δεν είναι εφικτό καθώς οι εξαιρετικά χαμηλοί μισθοί του ενιαίου μισθολογίου
αποτρέπουν την πρόσληψη ικανών και πολλά υποσχόμενων στελεχών. Ταυτόχρονα η παρούσα ρύθμιση αποτελεί
ανάχωμα στο brain drain καθώς -σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση- πολλοί νέοι επιστήμονες που έλαβαν
πρόσφατα το πτυχίο τους αναζητούν εργασία στο εξωτερικό με στόχο καλύτερες συνθήκες εργασίας και μεγαλύτερες
απολαβές. Τέλος η ρύθμιση αυτή επιτρέπει στους επί χρόνια εγκλωβισμένους συμβασιούχους ΙΔΟΧ στα ΕΚ να
λάβουν ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς τους υψηλότερες αμοιβές.
Από τη άλλη πλευρά όμως η παρούσα ρύθμιση δεν εξασφαλίζει τον κατώτατο μισθό των εργαζομένων. Εδώ
ελλοχεύει ο κίνδυνος κάποιοι Διευθυντές Ινστιτούτων και ΕΥ να μην συμμορφωθούν με το πνεύμα του νόμου αλλά
να εκμεταλλευτούν την ελευθερία που δίνει αυτός και κατά συνέπεια συνάδελφοι να υποστούν μειώσεις ή νέοι
εργαζόμενοι να ξεκινήσουν την εργασία τους με πολύ χαμηλές αποδοχές. Θα πρέπει να υπάρξουν ασφαλιστικές
δικλείδες έτσι ώστε να μην υπάρξουν εργαζόμενοι ομοιών προσόντων αλλά διαφορετικών ταχυτήτων. Η λύση που
προτείνουμε είναι οι μισθοί των ΙΔΟΧ να συνδεθούν με τον μισθό του Ερευνητή (σαν ποσοστό αυτού αναλόγως και
των προσόντων του συμβασιούχου) και κατά συνέπεια να ισχύσει ένα είδος ειδικού μισθολογίου και για τους ΙΔΟΧ ή
να μπει η κατ' ελάχιστον να ισχύσει η δικλείδα της ελάχιστης αμοιβής σύμφωνα με τις ΣΣΕ που πρέπει να
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υπογράφονται μεταξύ των Διοικήσεων των Κέντρων και τον Συλλόγων εργαζομένων.
Σε ότι αφορά τα άρθρα 40 (Αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών), 41 (Δικαίωμα αμοιβής αξιολογητών) κα 45
(Συνεδρίαση επιτροπών μέσω τηλεδιάσκεψης), ο ΣΕΙΤΕ θεωρεί ότι αυτά κινούνται προς την θετική κατεύθυνση.

Θεωρούμε σημαντική την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των Ερευνητών μέσω ερευνητικού έργου στα Ερευνητικά
Κέντρα, κρίνουμε όμως απαραίτητη και την αναγνώριση στην μισθολογική κατάταξη και των ερευνητών με
συμβάσεις μίσθωσης έργου σε ΑΕΙ ή/και Ερευνητικά Κέντρα.
Σχόλιο ΠΟΣΣΕΕΙΙΔ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ) :
Θεωρούμε σημαντική την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των Ερευνητών στα Ερευνητικά Κέντρα, κρίνουμε όμως
απαραίτητη και την αναγνώριση στην μισθολογική κατάταξη και των ερευνητών με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε
ΑΕΙ ή/και ερευνητικά κέντρα.
Άρθρο 41 Δικαίωμα αμοιβής αξιολογητών
Τα σχόλια των πολιτών
κινούνται σε θετική
κατεύθυνση για την παρέμβαση
στο άρθρο 41

Κρίνουμε ότι το παρόν Άρθρο κινείται προς την θετική κατεύθυνση.
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Σχόλιο ΠΟΣΣΕΕΙΙΔ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ) :
Με το προτεινόμενο άρθρο επιχειρείται να αρθεί η απροθυμία και άρνηση, κυρίως Ελλήνων επιστημόνων του
εξωτερικού να συμμετέχουν (αμισθί) στην αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων. Ως μία από τις αιτίες της
απροθυμίας, πέραν του οικονομικού σκέλους, είχε αναφερθεί η υποχρέωσή τους να υποβάλλουν δήλωση «πόθεν
έσχες», παρότι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.
Άρθρο 42 Παρεμβάσεις για την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
Κρίνουμε ως απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψιν από το ΕΣΕΤΑΚ οι προτάσεις των Ερευνητικών Κέντρων για
προτεινόμενα θεματικά πεδία στα οποία υπάρχει υψηλή τεχνογνωσία και δυνατότητα αξιοποίησης τεχνολογικού
εξοπλισμού ώστε να καλύπτονται κοινωνικές ανάγκες (όπως π.χ. με την πρόσφατη εξαιρετικά δύσκολη περίπτωσης
της έρευνας για τον COVID19) και υποστήριξη της εγχώριας παραγωγής (αγροτική, βιομηχανική, τουριστική, ναυτιλία
κλπ).
Σχόλιο ΠΟΣΣΕΕΙΙΔ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ) : Παράγραφος 2Από την περιγραφή του συγκεκριμένου άρθρου απουσιάζει παντελώς κάθε πληροφορία
που θα καθορίζει τόσο το είδος όσο και το μέγεθος ενίσχυσης των επιχειρήσεων, καθώς επίσης τα κριτήρια που η
έλλειψή τους θα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να γίνονται αποδέκτες των ειδικών μέτρων αντιμετώπισης
των ανεπαρκειών της αγοράς. Θα υπάρχουν δείκτες βάσει των οποίων θα αποφασίζεται και από ποιον φορέα αν
κάποια επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης; Επιπλέον η άρση της δυνατότητας ανάπτυξης
εταιρικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δημόσιων ερευνητικών υποδομών και της βιομηχανίας, με την
ταυτόχρονη ενίσχυση των επιχειρήσεων με πιθανή πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενες ερευνητικές
υποδομές χωρίς κανόνες διαφάνειας, και έλλειψης αξιολόγησης των υλοποιηθέντων ή και υλοποιούμενων
προγραμμάτων ΕΤΑΚ, δημιουργεί ασάφειες και αμφισβητήσεις ως προς τον σκοπό και την έκβαση του όλου
εγχειρήματος. Επίσης να υπάρξει νομοθετική πρόνοια για την επαναξιολόγηση των επιχειρήσεων κάθε ένα με δύο
χρόνια που εκτός των άλλων να επιβεβαιώνεται ότι η ενίσχυση που έλαβαν χρησιμοποιήθηκε κατ΄αποκλειστικότητα
για την ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτομίας.Επιπρόσθετα, να λαμβάνονται υπόψη από το ΕΣΕΤΑΚ οι προτάσεις των
ΕΚ για προτεινόμενα θεματικά πεδία στα οποία υπάρχει υψηλή τεχνογνωσία και δυνατότητα αξιοποίησης
τεχνολογικού εξοπλισμού ώστε να καλύπτονται κοινωνικές ανάγκες (πχ ερευνα για covid19) και υποστήριξη της
εγχώριας παραγωγής (αγροτική , βιομηχανική , τουριστική , ναυτιλία κλπ)
Άρθρο 44 Καθορισμός του ΕΛΙΑΜΕΠ ως δικαιούχου χρηματοδότησης από το ΕΛΙΔΕΚ
Στο άρθρο 44 ορίζεται το ΕΛΙΑΜΕΠ ως δικαιούχος χρηματοδότησης από το ΕΛΙΔΕΚ επιπλέον των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ,
ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και Ε.Π.Ι. των ν. 2083/1992 και
3685/2008. Είναι απορίας άξιο γιατί εξαιρούνται άλλα ερευνητικά ιδρύματα από τον ορισμό τους ως δικαιούχοι
χρηματοδότησης. Η εν λόγω διάταξη, στο βαθμό που εξαιρεί άλλα ιδρύματα, εντέλει θίγει το κύρος του ίδιου του
ΕΛΙΑΜΕΠ. Προτείνεται η απόσυρση του άρθρου 44 και η πραγματοποίηση δημόσιας διαβούλευσης ώστε να
ορισθούν κριτήρια και να καταρτιστεί κατάλογος ιδρυμάτων, δικαιούχων χρηματοδότησης από το ΕΛΙΔΕΚ.
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Το άρθρο 42 αποσύρθηκε

Εξειδικεύεται επαρκώς στην
αιτιολογική έκθεση ο λόγος της
πρόβλεψης του αρ. 44
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Άρθρο 45 Συνεδρίαση επιτροπών μέσω τηλεδιάσκεψης
Τα σχόλια των πολιτών
κινούνται σε θετική
κατέυθυνση για την παρέμβαση
στο άρθρο 45

Κρίνουμε ότι το παρόν Άρθρο κινείται προς την θετική κατεύθυνση.
Σχόλιο ΠΟΣΣΕΕΙΙΔ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ) :
Θεωρούμε ως θετική εξέλιξη η διεξαγωγή των συνεδριάσεων των επιτροπών (και όχι μόνο των παρ. 8 και 9 του
άρθρου 24 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258)), να διενεργούνται μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα οφέλη είναι πολλά και προφανή,
πέρα από τη μείωση του χρόνου για τη μετάβαση στην εκάστοτε έδρα που συνεδριάζει η επιτροπή και το μηδενισμό
των εξόδων μετάβασης. Είδαμε να λαμβάνει χώρα κατά κόρο στη διάρκεια των μέτρων κοινωνικής
αποστασιοποίησης εξαιτίας της πανδημίας στις συνεδριάσεις διαφόρων επιτροπών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στους
ΟΤΑ και σε πολλούς φορείς και υπηρεσίες.
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