ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονοµικών δραστηριοτήτων
αρµοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδοµών
και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισµού, ρυθµίσεις για τις παραγωγικές
δραστηριότητες και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»
Ι. Γενικές παρατηρήσεις
Με το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, προτείνεται µεταρρύθµιση σε κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας και ευθυγράµµιση του
σχετικού νοµοθετικού πλαισίου µε το Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης
Διαδικασιών (άρθρο 45 του ν. 4635/2019). Συγκεκριµένα, θεσπίζεται απλοποίηση του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων, πέραν αυτών
στις οποίες αφορούσε ο ν. 4796/2021 και στο ίδιο µε τον νόµο εκείνο πνεύµα, µε προσθήκες στον ν. 4442/2016 και σκοπό τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων που υπόκεινται στο καθεστώς της προηγούµενης γνωστοποίησης,
καθώς και τον περαιτέρω εξορθολογισµό της αδειοδοτικής διαδικασίας, βάσει της αντίληψης ότι ο έλεγχος κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης είναι περισσότερο αποτελεσµατικός του προληπτικού ελέγχου, µε παράλληλη υποστήριξη του επιχειρείν.
Το νοµοσχέδιο διαρθρώνεται σε τέσσερα Μέρη (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) και πενήντα ένα (51) άρθρα.
Το Μέρος Α΄ (άρθρα 1-25) αποτελείται από ένδεκα (11) Κεφάλαια (Α΄ΙΑ΄), φέρει τον τίτλο «Απλούστευση πλαισίου αδειοδότησης οικονοµικών
δραστηριοτήτων», περιλαµβάνει δε, µεταξύ άλλων, προσθήκη Κεφαλαίων
και συµπληρώσεις στον ν. 4442/2016, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση
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των διατάξεων του Γενικού Μέρους του από το άρθρο 14 του ν. 4635/2019
και τον ν. 4796/2021. Τα άρθρα των Κεφαλαίων που προστίθενται, συνεχίζουν την αρίθµηση των άρθρων του ν. 4442/2016, όπως ισχύει.
Ειδικότερα:
Στο Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 1-2) ορίζεται ο σκοπός και το αντικείµενο του νόµου.
Με το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρο 3) προστίθεται, µετά από το άρθρο 205 του ν.
4442/2016, Κεφάλαιο Λ΄ µε τίτλο «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχηµάτων και συνεργατών οδικής
βοήθειας οχηµάτων», που περιλαµβάνει τα άρθρα 206 έως 214 και ρυθµίζει
το πεδίο εφαρµογής του εν λόγω Κεφαλαίου, ορίζει την εν προκειµένω αρµόδια να χορηγεί την άδεια αρχή, θεσπίζει διαδικασία και προϋποθέσεις για
την υποβολή και έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας των αναφερόµενων
δραστηριοτήτων, καθώς και της γνωστοποίησής τους ενόψει της έναρξης
και των επενεχθεισόµενων µεταβολών στη λειτουργία και την εγκατάσταση
της ασκούµενης δραστηριότητας, ρυθµίζει την καταβολή παραβόλου, καθορίζει το πλαίσιο διενέργειας ελέγχων, τα κριτήρια επιβολής κυρώσεων και
την αντίστοιχη παροχή έννοµης προστασίας για τις αναφερόµενες στον νόµο παραβάσεις, θεσπίζει εξουσιοδοτικές, τελικές και µεταβατικές διατάξεις
και αποσαφηνίζει το νοµοθετικό πλαίσιο που θα ισχύει µετά την έκδοση των
προβλεπόµενων από τις προαναφερθείσες εξουσιοδοτικές διατάξεις πράξεων.
Με το Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρο 4) προστίθεται, µετά από το άρθρο 214 του ν.
4442/2016, Κεφάλαιο ΛΑ΄ µε τίτλο «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών», που περιλαµβάνει τα άρθρα 215
έως 223 και ρυθµίζει το πεδίο εφαρµογής του εν λόγω Κεφαλαίου, ορίζει
την εν προκειµένω αρµόδια να χορηγεί την άδεια αρχή, θεσπίζει διαδικασία
και προϋποθέσεις για την υποβολή και έγκριση της εγκατάστασης και της
λειτουργίας των αναφερόµενων δραστηριοτήτων, καθώς και της γνωστοποίησής τους ενόψει έναρξης και µεταβολών στη λειτουργία και την εγκατάσταση της ασκούµενης δραστηριότητας, ρυθµίζει την καταβολή παραβόλου,
καθορίζει το πλαίσιο διενέργειας ελέγχων, τα κριτήρια επιβολής κυρώσεων
και την αντίστοιχη παροχή έννοµης προστασίας για τις αναφερόµενες στον
νόµο παραβάσεις, θεσπίζει εξουσιοδοτικές, τελικές και µεταβατικές διατάξεις, και αποσαφηνίζει το νοµοθετικό πλαίσιο που θα ισχύει µετά την έκδοση των προβλεπόµενων από τις προαναφερθείσες εξουσιοδοτικές διατάξεις
πράξεων.

3
Με το Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρο 5) προστίθεται, µετά από το άρθρο 223 του ν.
4442/2016, Κεφάλαιο ΛΒ΄ µε τίτλο «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας
σχολών/κέντρων επαγγελµατικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας σε οδηγούς οχηµάτων µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων», που περιλαµβάνει τα άρθρα 224 έως 232 και ρυθµίζει το πεδίο εφαρµογής του εν λόγω Κεφαλαίου, ορίζει την εν προκειµένω
αρµόδια να χορηγεί την άδεια αρχή, θεσπίζει διαδικασία και προϋποθέσεις
για την υποβολή και έγκριση της εγκατάστασης και της λειτουργίας των αναφερόµενων δραστηριοτήτων, καθώς και της γνωστοποίησής τους ενόψει
έναρξης και µεταβολών στη λειτουργία και την εγκατάσταση της ασκούµενης δραστηριότητας, ρυθµίζει την καταβολή παραβόλου, καθορίζει το πλαίσιο διενέργειας ελέγχων, τα κριτήρια επιβολής κυρώσεων και την αντίστοιχη παροχή έννοµης προστασίας για τις αναφερόµενες στον νόµο παραβάσεις, θεσπίζει εξουσιοδοτικές, τελικές και µεταβατικές διατάξεις, και αποσαφηνίζει το νοµοθετικό πλαίσιο που θα ισχύει µετά την έκδοση των προβλεπόµενων από τις προαναφερθείσες εξουσιοδοτικές διατάξεις πράξεων.
Με το Κεφάλαιο Ε΄ (άρθρο 6) προστίθεται, µετά από το άρθρο 232 του ν.
4442/2016, Κεφάλαιο ΛΓ΄ µε τίτλο «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναµων διαιτολογικών µονάδων», που περιλαµβάνει τα άρθρα 233 έως 240 και ρυθµίζει το πεδίο εφαρµογής του εν λόγω Κεφαλαίου, ορίζει την εν προκειµένω αρµόδια
να χορηγεί την άδεια αρχή, θεσπίζει διαδικασία και προϋποθέσεις για την υποβολή και έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας των αναφερόµενων δραστηριοτήτων, καθώς και της γνωστοποίησής τους ενόψει έναρξης και µεταβολών στη λειτουργία και την εγκατάσταση της ασκούµενης δραστηριότητας, ρυθµίζει την καταβολή παραβόλου, καθορίζει το πλαίσιο διενέργειας ελέγχων, τα κριτήρια επιβολής κυρώσεων και την αντίστοιχη παροχή έννοµης
προστασίας για τις αναφερόµενες στον νόµο παραβάσεις, και αποσαφηνίζει
το νοµοθετικό πλαίσιο που θα ισχύει µετά την έκδοση των προβλεπόµενων
από τις προαναφερθείσες εξουσιοδοτικές διατάξεις πράξεων.
Με το Κεφάλαιο ΣΤ΄ (άρθρο 7) προστίθεται, µετά από το άρθρο 240 του ν.
4442/2016, Κεφάλαιο ΛΔ΄ µε τίτλο «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής», που περιλαµβάνει τα άρθρα 241 έως
248 και ρυθµίζει το πεδίο εφαρµογής του εν λόγω Κεφαλαίου, ορίζει την εν
προκειµένω αρµόδια να χορηγεί την άδεια αρχή, θεσπίζει διαδικασία και
προϋποθέσεις για την υποβολή και έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας
των αναφερόµενων δραστηριοτήτων, καθώς και της γνωστοποίησής τους, ενόψει έναρξης και µεταβολών στη λειτουργία και την εγκατάσταση της α-
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σκούµενης δραστηριότητας, ρυθµίζει την καταβολή παραβόλου, καθορίζει
το πλαίσιο διενέργειας ελέγχων, τα κριτήρια επιβολής κυρώσεων και την αντίστοιχη παροχή έννοµης προστασίας για τις αναφερόµενες στον νόµο παραβάσεις, θεσπίζει εξουσιοδοτικές, τελικές και µεταβατικές διατάξεις και αποσαφηνίζει το νοµοθετικό πλαίσιο που θα ισχύει µετά την έκδοση των προβλεπόµενων από τις προαναφερθείσες εξουσιοδοτικές διατάξεις πράξεων.
Με το Κεφάλαιο Ζ΄ (άρθρο 8) προστίθεται, µετά από το άρθρο 240 του ν.
4442/2016, Κεφάλαιο ΛΕ΄ µε τίτλο «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών γραφείων», που περιλαµβάνει τα άρθρα 249 έως 258
και ρυθµίζει το πεδίο εφαρµογής του εν λόγω Κεφαλαίου, ορίζει την εν προκειµένω αρµόδια να χορηγεί την άδεια αρχή, θεσπίζει διαδικασία και προϋποθέσεις για την υποβολή και έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας των αναφερόµενων δραστηριοτήτων, καθώς και της γνωστοποίησής τους ενόψει
έναρξης και µεταβολών στη λειτουργία και την εγκατάσταση της ασκούµενης δραστηριότητας, ρυθµίζει την καταβολή παραβόλου, καθορίζει το πλαίσιο διενέργειας ελέγχων, τα κριτήρια επιβολής κυρώσεων και την αντίστοιχη παροχή έννοµης προστασίας για τις αναφερόµενες στον νόµο παραβάσεις, θεσπίζει εξουσιοδοτικές, τελικές και µεταβατικές διατάξεις, αποσαφηνίζει το νοµοθετικό πλαίσιο που θα ισχύει µετά την έκδοση των προβλεπόµενων από τις προαναφερθείσες εξουσιοδοτικές διατάξεις πράξεων και ορίζει την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου.
Με το Κεφάλαιο H΄ (άρθρο 9) προστίθεται, µετά από το άρθρο 258 του ν.
4442/2016, Κεφάλαιο ΛΣΤ΄ µε τίτλο «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και
λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων οδικών µεταφορών», που περιλαµβάνει τα άρθρα 259 έως 267 και ρυθµίζει το πεδίο εφαρµογής του εν λόγω
Κεφαλαίου, ορίζει την εν προκειµένω αρµόδια να χορηγεί την άδεια αρχή,
θεσπίζει διαδικασία και προϋποθέσεις για την υποβολή και έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας των αναφερόµενων δραστηριοτήτων καθώς και της
γνωστοποίησής τους, ενόψει έναρξης και µεταβολών στη λειτουργία και την
εγκατάσταση της ασκούµενης δραστηριότητας, ρυθµίζει την καταβολή παραβόλου, καθορίζει το πλαίσιο διενέργειας ελέγχων, τα κριτήρια επιβολής
κυρώσεων και την αντίστοιχη παροχή έννοµης προστασίας για τις αναφερόµενες στον νόµο παραβάσεις, θεσπίζει εξουσιοδοτικές, τελικές και µεταβατικές διατάξεις, αποσαφηνίζει το νοµοθετικό πλαίσιο που θα ισχύει µετά την
έκδοση των προβλεπόµενων από τις προαναφερθείσες εξουσιοδοτικές διατάξεις πράξεων και ορίζει την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου.
Με το Κεφάλαιο Θ΄ (άρθρο 10) προστίθεται, µετά από το άρθρο 267 του ν.

5
4442/2016, Κεφάλαιο ΛΖ΄ µε τίτλο «Απλούστευση πλαισίου έναρξης λειτουργίας µονάδων ιαµατικής θεραπείας, κέντρων ιαµατικού τουρισµού-θερµαλισµού και κέντρων θαλασσοθεραπείας», που περιλαµβάνει τα άρθρα 268
έως 277 και ρυθµίζει το πεδίο εφαρµογής του εν λόγω Κεφαλαίου, ορίζει
την εν προκειµένω αρµόδια να χορηγεί την άδεια αρχή, θεσπίζει διαδικασία
και προϋποθέσεις για την υποβολή και έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας των αναφερόµενων δραστηριοτήτων καθώς και της γνωστοποίησής
τους, ενόψει έναρξης και µεταβολών στη λειτουργία και την εγκατάσταση
της ασκούµενης δραστηριότητας, ρυθµίζει την καταβολή παραβόλου, καθορίζει το πλαίσιο διενέργειας ελέγχων, τα κριτήρια επιβολής κυρώσεων και
την αντίστοιχη παροχή έννοµης προστασίας για τις αναφερόµενες στον νόµο παραβάσεις, θεσπίζει εξουσιοδοτικές, τελικές και µεταβατικές διατάξεις,
αποσαφηνίζει το νοµοθετικό πλαίσιο που θα ισχύει µετά την έκδοση των
προβλεπόµενων από τις προαναφερθείσες εξουσιοδοτικές διατάξεις πράξεων και ορίζει την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου.
Με το Κεφάλαιο Ι΄ θεσπίζονται διατάξεις για την απλούστευση της διαδικασίας και των προϋποθέσεων θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών
λεωφορείων δηµόσιας χρήσης (άρθρο 11), ρυθµίζεται εκ νέου η διαδικασία
αντικατάστασης των αδειών κυκλοφορίας των ανωτέρω λεωφορείων (άρθρο 12), ορίζονται ο χρόνος και οι προϋποθέσεις κυκλοφορίας, ο χρόνος απόσυρσης και ο χρόνος διαγραφής τους από το σχετικό ειδικό µητρώο (άρθρο 13), θεσπίζονται νέες ρυθµίσεις για τις προϋποθέσεις του δικαιώµατος
αντικατάστασής τους (άρθρο 14) και ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, περιπτώσεις ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας τους (άρθρο 15).
Με το Κεφάλαιο ΙΑ΄ θεσπίζονται ειδικότερες ρυθµίσεις και, συγκεκριµένα,
το δικαίωµα πρόσβασης του έχοντος έννοµο συµφέρον στα διοικητικά έγγραφα κατά τη διαδικασία γνωστοποίησης του άρθρου 6 του ν. 4442/2016
(άρθρο 17), ρυθµίζονται θέµατα προδιαγραφών εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων αδυνατίσµατος - διαιτολογικών µονάδων (άρθρο 18), όρων και
προϋποθέσεων λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής (άρθρο 19), γνωστοποίησης λειτουργίας τουριστικών γραφείων (άρθρο 20), µε καθιέρωση δυνατότητας λειτουργίας της σχετικής παροχής υπηρεσιών και µέσω διαδικτύου
(άρθρο 21), παρέχεται η δυνατότητα, µε υπουργική απόφαση, να προσδιορίζονται και άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
τουριστικό τοµέα, πέραν όσων ήδη προβλέπονται στον νόµο (άρθρο 22), αποσαφηνίζεται η υπαγωγή στο Κεφάλαιο ΛΓ΄ των εγκαταστάσεων ειδικής
τουριστικής υποδοµής, όπως αυτές ορίζονται στον νόµο (άρθρο 23), και κα-
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θορίζεται εκ νέου, µε Παράρτηµα, η έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.
4442/2016 (άρθρο 25).
Το Μέρος Β΄ (άρθρα 26-46) αποτελείται από τέσσερα (4) Κεφάλαια και έχει τίτλο «Ειδικότερες ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή δραστηριότητα».
Ειδικότερα:
Το Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 26-33) περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, ρυθµίσεις για
την αδειοδότηση µεταποιητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων εφοδιαστικής (επιχειρήσεων εφοδιασµού), καθώς και ρυθµίσεις για την ανάπτυξη των Επιχειρηµατικών Πάρκων. Συγκεκριµένα, τα Επιχειρηµατικά Πάρκα
Μεµονωµένης Μεγάλης Μονάδας υπάγονται στους Οργανωµένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) για την
εγκατάσταση επιχειρήσεων µέσα σε αυτά, και θεσπίζεται εξαίρεση από τις
περιοριστικές διατάξεις περί υποχρεωτικών αποστάσεων από εγκαταστάσεις ή περιοχές που βρίσκονται εκτός ΟΥΜΕΔ (άρθρο 26). Περαιτέρω, τα Επιχειρηµατικά Πάρκα Εξυγίανσης και τα Επιχειρηµατικά Πάρκα Μεµονωµένης Μεγάλης Μονάδας υπάγονται στους περιορισµούς του ν. 3982/2011 για
τη χωροταξική διασφάλιση των Επιχειρηµατικών Πάρκων ως χώρων υποδοχής επιχειρήσεων (άρθρο 27), επεκτείνεται δε και στα Κέντρα Αποθήκευσης
και Διανοµής η δυνατότητα καθ’ ύψος υπέρβασης που προβλέπουν οι διατάξεις περί όρων δόµησης εντός Επιχειρηµατικών Πάρκων του ν. 3892/2011
(άρθρο 28). Επίσης, οι δραστηριότητες εφοδιασµού υπάγονται στις διατάξεις που αφορούν την ίδρυση Επιχειρηµατικών Πάρκων Μεµονωµένων Μεγάλων Μονάδων (άρθρο 29), τροποποιούνται οι διατάξεις για την ανάπτυξη
του Επιχειρηµατικού Πάρκου Εξυγίανσης στην περιοχή των Οινοφύτων Αττικής µε την ένταξη σε αυτές και αδόµητων γαιών υψηλής παραγωγικότητας
(άρθρο 30), απαλλάσσονται οι εγκαθιστάµενες εντός ΟΥΜΕΔ δραστηριότητες από την έκδοση έγκρισης ή την υποβολή γνωστοποίησης κατά το στάδιο
της εγκατάστασης (άρθρο 31), επιτρέπεται δε, υπό προϋποθέσεις, για την εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Θωµά - ποταµού Ασωπού - σιδηροδροµικής
γραµµής - όρους Πάρνηθος της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, η εγκατάσταση ή µετεγκατάσταση βιοµηχανιών - βιοτεχνικών µονάδων της Β΄ κατηγορίας του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, ήτοι δραστηριοτήτων οι οποίες,
µεταξύ άλλων, δύναται να έχουν µόνο τοπικές και µη σηµαντικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον, υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισµούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τα
κριτήρια κατάταξης του Παραρτήµατος 1 του ν. 4014/2011, και δεν ακολουθούν τη διαδικασία εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αλλά υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (άρθρο 32). Επί-
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σης, παρατείνονται µέχρι την έγκριση, τροποποίηση ή αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου οι προσωρινές άδειες των µεταποιητικών επιχειρήσεων χαµηλής όχλησης (άρθρο 33).
Το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 34-35) περιλαµβάνει ρυθµίσεις που αφορούν στην
αδειοδότηση τεχνικών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων και, συγκεκριµένα,
θεσπίζονται διατάξεις για τον καθορισµό των συναφών επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων εντός των ειδικοτήτων των Μηχανηµάτων Έργου, καθώς
και διατάξεις για τις επιτροπές που λειτουργούν στο πλαίσιο των εξετάσεων
για την απόκτηση αδειών τεχνικών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
Με το Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 36-41) θεσπίζονται διατάξεις για την οριστική
διαγραφή ιστοσελίδων µέσω των οποίων ηλεκτρονικά καταστήµατα («eshops») πραγµατοποιούν παράνοµη εµπορία και διακίνηση αγαθών (άρθρο
36), και ρυθµίζεται η επιβολή προστίµου σε περίπτωση υποτροπής ως προς
την παράνοµη αυτή δραστηριότητα διακίνησης και εµπορίας «αποµιµητικών/παραποιηµένων προϊόντων» (άρθρο 37), τροποποιούνται οι προϋποθέσεις εγκυρότητας των πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης, αφενός µεν,
νοµικών προσώπων γενικά, οπότε αρκεί πλέον η υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου, το ονοµατεπώνυµό του, η περιγραφή της ιδιότητάς του και ο Κωδικός Αριθµός Καταχώρισης της σχετικής πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά περίπτωση, ο αριθµός πρωτοκόλλου στο οικείο µητρώο εγγραφής (άρθρο 38), αφετέρου δε ανωνύµων εταιρειών, µε αντίστοιχο προς τα ανωτέρω οριζόµενα τρόπο (άρθρο 39), καθώς και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, µε παρόµοιο τρόπο (άρθρο 40), ορίζεται δε η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή ως αρµόδια αρχή για τη διαχείριση των καταγγελιών και την επιβολή
κυρώσεων που αφορούν τις διασυνοριακές πληρωµές και την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηµατικών κανόνων για τις µεταφορές πίστωσης και τις άµεσες χρεώσεις (άρθρο 41).
Με το Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρα 42-46) θεσπίζεται η χρηµατοδότηση από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων έργων ελληνικών επιχειρήσεων που συµµετέχουν σε προτάσεις
«Σηµαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος», τα οποία εγκρίνονται σύµφωνα µε την Ανακοίνωση 2014/C188/02 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 42), τροποποιούνται οι διατάξεις για τη µεταβατική περίοδο ενόψει της Πρώτης Προγραµµατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (άρθρο 43), τροποποιείται ο αριθµός των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (άρθρο 44) και ρυθµίζονται µισθολογικά θέµατα του εν λόγω Οργανισµού (άρθρο 45), καθίσταται
δε υποχρεωτική η µέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας έκδοση εγκρίσε-
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ων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που αφορούν κτήρια και εγκαταστάσεις
(άρθρο 46).
Το Μέρος Γ΄ (άρθρα 47-50) περιλαµβάνει λοιπές ρυθµίσεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Ανάπτυξης, που χαρακτηρίζονται ως επείγουσες. Συγκεκριµένα, µε το παρόν παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων που αφορούν τη χορήγηση άδειας παραγωγής αντισηπτικών για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 47), θεσπίζονται δικονοµικές ρυθµίσεις για την επίλυση διαφορών επί δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (άρθρο 48), ρυθµίζονται θέµατα δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν το Υπουργείο Εξωτερικών (άρθρο 49) και οικονοµικά ζητήµατα για τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του εν λόγω Υπουργείου (άρθρο 50).
Το Μέρος Δ΄ (άρθρο 51) ορίζει την έναρξη ισχύος του νόµου.
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου 8
Με το άρθρο 8 προστίθεται στον ν. 4442/2016 νέο Κεφάλαιο ΛΕ΄, που περιλαµβάνει τα άρθρα 249 έως 258, ακολουθώντας την αρίθµηση του εν λόγω
νόµου. Στη δεύτερη παράγραφο του νέου άρθρου 254, η λέξη «ισχύς» πρέπει να αντικατασταθεί από τη λέξη «ισχύος».
2. Επί του άρθρου 46
Στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου θα ήταν ενδεδειγµένο να διαγραφεί η φράση «πρόσβαση στην».
3. Επί του άρθρου 47
Παρατηρείται ότι τόσο στον τίτλο όσο και στο κείµενο του άρθρου γίνεται
αναφορά σε «κορωνοϊό COVID-19». Όπως έχει επισηµανθεί και σε προηγούµενες εκθέσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας (βλ. τις εκθέσεις επί των
νοµοσχεδίων «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δηµοσιονοµικές και φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις» (ν.4772/2021), «Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, αναβάθµιση του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»
(ν.4777/2021), «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την προστασία της δηµόσιας
υγείας από τις συνεχιζόµενες συνέπειες της πανδηµίας του κορωνοϊού
COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία
των δικαστηρίων και άλλα ζητήµατα» (ν.4790/2021) και «Κρατική αρωγή
προς επιχειρήσεις και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεοµηνίες,
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επείγουσες ρυθµίσεις για τη στήριξη της οικονοµίας, συµπληρωµατικός κρατικός προϋπολογισµός και συνταξιοδοτική ρύθµιση και λοιπές επείγουσες
διατάξεις» (ν. 4797/2021)), αν η ως άνω ρύθµιση αφορά, πράγµατι, τη διάδοση του κορωνοϊού καθαυτή, πρέπει να γίνεται αναφορά σε «κορωνοϊό
SARS-CoV-2». Αν, αντίθετα, αφορά τη νόσο που προκαλείται από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 και την εξ αυτής πανδηµία, πρέπει να γίνεται αναφορά
στη «νόσο του κορωνοϊού 2019 (COVID-19)», δεδοµένου ότι ο όρος COVID19 αναφέρεται στην ασθένεια, και όχι στον ιό που την προκαλεί.
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2021
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