ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«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»
Ι. Γενικές Παρατηρήσεις
A. Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε κατά
την επεξεργασία του από την αρµόδια Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, διαρθρώνεται σε δύο (2) Μέρη (Α΄- Β΄) και εξήντα πέντε (65) άρθρα.
Το Μέρος Α΄ διαρθρώνεται σε δύο (2) Κεφάλαια.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1 έως 22), υπό τον τίτλο «Ρυθµίσεις Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή», ρυθµίζονται επιµέρους ζητήµατα οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας του ελεγκτικού µηχανισµού, µε αρµοδιότητα τον έλεγχο της αγοράς, ιδίως στον
τοµέα του παρεµπορίου και των παραποιηµένων/αποµιµητικών προϊόντων.
Ειδικότερα: Με τα άρθρα 1 και 2 οριοθετείται ο σκοπός του παρόντος και τίθενται οι αναγκαίοι ορισµοί για την εφαρµογή του, µε το άρθρο 3 συνιστάται
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου
Αγοράς εφεξής (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό, και
µε το άρθρο 4 ορίζονται η αποστολή της (αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου και της παράνοµης αποµίµησης προϊόντων, αλλά και, γενικότερα,
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διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών), καθώς και οι επιχειρησιακοί της στόχοι (διενέργεια ελέγχων και εποπτεία της αγοράς στους ανωτέρω τοµείς, εκπόνηση µελετών και
συνεργασία µε άλλους εµπλεκόµενους φορείς). Με το άρθρο 5 γίνεται ενδεικτική απαρίθµηση των φορέων µε τους οποίους συνεργάζεται επιχειρησιακά η ΔΙ.Μ.Ε.Α. Με το άρθρο 6 θεσπίζεται θέση Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α., ο
οποίος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για
θητεία τριών (3) ετών, µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, µε τα άρθρα 710 ορίζεται η εσωτερική διάρθρωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες των αντίστοιχων υπηρεσιών, το άρθρο 11 ρυθµίζει θέµατα επιλογής προϊσταµένων στις υπηρεσίες της ΔΙ.Μ.Ε.Α., και τα άρθρα 12-14 καθορίζουν τη στελέχωσή τους, τη δηµιουργία Μητρώου Ελεγκτών, καθώς και την
εκπαίδευση και επιµόρφωση του υπηρετούντος προσωπικού. Με το άρθρο
15 θεσπίζεται η εικοσιτετράωρη λειτουργία της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και η δυνατότητα
των ελεγκτών, ελλείψει οδηγών, να οδηγούν υπηρεσιακά οχήµατα, κατόπιν
άδειας του Διοικητή. Το άρθρο 16 εισάγει την υποχρέωση αναγραφής στα
παραστατικά διακίνησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών των στοιχείων
που αναγράφονται στα τιµολόγια, και επιβάλλει την αναγραφή του εµπορικού σήµατος που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων,
τόσο στα τιµολόγια όσο και στα παραστατικά διακίνησης. Με το άρθρο 17 εντάσσεται η Δηµοτική Αστυνοµία στις υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για τον
έλεγχο εφαρµογής του ν. 4177/2013 αναφορικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διακινούνται, διατίθενται και παρέχονται στην ελληνική αγορά από φορείς που δραστηριοποιούνται σε κάθε είδους εµπόριο. Με το άρθρο 18
καθορίζονται εκ νέου οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση διακίνησης παράνοµων αποµιµητικών/παραποιηµένων ή «πειρατικών»
προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για κάθε άλλη παράβαση της νοµοθεσίας σχετική µε τη διακίνηση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, και καθορίζεται η διαδικασία κατάσχεσης και καταστροφής τους. Το άρθρο 19 απαγορεύει την αδικαιολόγητη άρνηση παροχής πληροφοριών, συνεργασίας και
συνδροµής στο έργο της ΔΙ.Μ.Ε.Α., και ορίζει ότι η παρακώλυσή του συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα. Με το άρθρο 20 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων να τροποποιεί τον ελάχιστο αριθµό των οργανικών θέσεων του οικείου Υπουργείου που κατανέµονται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. Το άρθρο 21 εισάγει τελικές και µεταβατικές διατάξεις, µε τις οποίες, µεταξύ άλλων, ορίζεται ότι η ΔΙ.Μ.Ε.Α. είναι καθολικός διάδοχος του Συντονιστικού
Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και Αντιµετώπισης Παρεµπορίου, ο Εκτελεστικός Υπεύθυνος του οποίου ορίζεται, κατά την έναρξη της λειτουργίας της
ΔΙ.Μ.Ε.Α., Διοικητής για µια πλήρη θητεία. Με το άρθρο 22 καταργούνται, α-
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πό την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιµετώπισης Παρεµπορίου (άρθρο 100 ν. 4497/2017) και η Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (άρθρο 56 π.δ. 147/2017).
Το Κεφάλαιο Β΄, υπό τον τίτλο «Λοιπές ρυθµίσεις Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή» περιλαµβάνει τα άρθρα 23-28, µε τα
οποία διευρύνεται η συµµετοχή µέσω τηλεδιάσκεψης µε ηλεκτρονικά µέσα
σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
(άρθρο 23), θεσπίζεται η δυνατότητα σύστασης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής
Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) αποκλειστικά µέσω της υφιστάµενης Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας µιας στάσης (e-ΥΜΣ), εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται συµβολαιογραφικό έγγραφο, και ρυθµίζονται ζητήµατα δηµιουργίας ηλεκτρονικού µητρώου για το υπαίθριο εµπόριο (άρθρα 24 και 25). Επίσης, εισάγεται αναδροµική, από 1ης 1.2017, παρέκκλιση από το άρθρο 21 ν.
4172/2013 για τις αποζηµιώσεις των µελών των Εθνικών Μητρώων Πιστοποιηµένων Ελεγκτών και Αξιολογητών (άρθρο 26) και ορίζονται οι συνέπειες µη υποβολής οικονοµικών καταστάσεων από τα υπόχρεα Επιµελητήρια
(άρθρα 27 και 28).
Το Μέρος Β΄ περιλαµβάνει έξι (6) Κεφάλαια.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 29 έως 38), υπό τον τίτλο
«Ρυθµίσεις της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και την άρση διοικητικών εµποδίων», ρυθµίζονται, ιδίως,
ζητήµατα που σχετίζονται µε το κανονιστικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη λειτουργία µονάδων παραγωγής ισοτόπων-ραδιοφαρµάκων µε σκοπό την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας (άρθρο 29), την απονοµή στο ν.π.δ.δ.
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος αρµοδιότητας πιστοποίησης της τεχνικής επάρκειας φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στα εξειδικευµένα
πεδία τα οποία εµπίπτουν στους σκοπούς του (άρθρο 30), και την παράταση
έως τη 18η1.2022 της προθεσµίας για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή
λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανοµής, και την επέκταση του
µεταβατικού καθεστώτος για τη διατήρηση της χρήσης αποθηκών και σε
κτήρια που βρίσκονται εντός της περιοχής (Α) του π.δ. 5/13.12.1979 (άρθρο
31). Ρυθµίζονται, επίσης, ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης της Ανώνυµης
Εταιρείας υπό την επωνυµία «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε. - Ε.ΣΥ.Δ.
Α.Ε.» και του νοµικού προσώπου υπό την επωνυµία «Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας», καθολικού διαδόχου της Ανώνυµης Εταιρείας υπό την επωνυµία «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε. - ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε» (άρθρο
32), παρέχεται παράταση στην προθεσµία ολοκλήρωσης της τεχνικής ανα-

4
συγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων, όπως και, κατόπιν αιτήµατος, παράταση δέκα (10) µηνών για προθεσµίες που έχουν τεθεί διά του ν. 3982/2011 και του ν. 4302/2014 (άρθρο 33). Καθορίζονται, εξ
άλλου, εκ νέου, όροι για τη χορήγηση και θεώρηση άδειας για την άσκηση
της επαγγελµατικής δραστηριότητας της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και της επαγγελµατικής δραστηριότητας του χειρισµού µηχανηµάτων τεχνικών έργων (άρθρο 34), και συνιστάται
«Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων», υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατεία
Βιοµηχανίας, στο οποίο καταχωρίζονται όλοι οι εγκατεστηµένοι ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως του έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους (άρθρο 35).
Ορίζεται, επίσης, ότι η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι αρµόδια για την πραγµατοποίηση και την εποπτεία εφαρµογής της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτοµία «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης - RIS3», (άρθρο 36), καθορίζεται η ανάπτυξη «Συστήµατος Τεχνικής Υποστήριξης της λειτουργίας του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Αδειοδοτήσεων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)» µέσω του οποίου υποστηρίζονται όλες οι διαδικασίες γνωστοποίησης και έγκρισης όλων των οικονοµικών δραστηριοτήτων, όπως και
ο προγραµµατισµός και η πραγµατοποίηση των διαδικασιών ελέγχου των
δραστηριοτήτων και των προϊόντων (άρθρο 37), και ορίζονται υπό κατάργηση διατάξεις (άρθρο 38).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 39 έως 45), υπό τον τίτλο
«Διατάξεις Γενικής Γραµµατείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συµπράξεων Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα», ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, ζητήµατα των εταιρειών που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (άρθρο 39), παρατείνονται, εκ νέου, οι προθεσµίες ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011 (άρθρο 40), και
ορίζεται ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις εντάσσονται στο εξής στις διατάξεις του ν. 4399/2016 (άρθρο 41). Ρυθµίζονται, επίσης, στο πλαίσιο επενδυτικών σχεδίων, ζητήµατα περικοπής, δαπανών για µηχανολογικό εξοπλισµό
(άρθρο 42), και ζητήµατα φορολογικών κινήτρων για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές, όπως και των προϋποθέσεων για τον χαρακτηρισµό αυτό, ζητήµατα επέκτασης της δυνατότητας πραγµατοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων, όχι µόνον επί ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του
Δηµοσίου, αλλά και επί εκτάσεων µε µικτό καθεστώς ιδιοκτησίας (δηµόσιων
και ιδιωτικών) (άρθρο 43), καθώς και ζητήµατα επιστροφής εγγυητικών επιστολών που υποβάλλονται από ναυτιλιακές επιχειρήσεις µετά την ανάκληση
της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (άρθρο 44), και, τέλος, διατάξεις (άρθρο 45).
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Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 46 έως 56), υπό τον τίτλο «Διατάξεις για την έρευνα και την καινοτοµία», θεσπίζονται ιδίως οι ακόλουθες
ρυθµίσεις: Αυξάνεται, από 1ης 9.2020 το ποσοστό έκπτωσης των δαπανών
επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (άρθρο 46 σε συνδυασµό µε το άρθρο 55), ιδρύεται στη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (άρθρο 47), προστίθενται η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η ΔΙ.Μ.Ε.Α. στους φορείς στους οποίους η φορολογική αρχή µπορεί
να αποκαλύπτει στοιχεία και πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση της κατά την άσκηση των καθηκόντων της και αφορούν επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή ή είναι ήδη εγγεγραµµένες στο Μητρώο Νεοφυών
Επιχειρήσεων (άρθρο 48), παρέχονται φορολογικά κίνητρα σε επενδυτές
που εισφέρουν κεφάλαια στις νεοφυείς επιχειρήσεις και, παράλληλα, τις υποστηρίζουν µε τεχνογνωσία (άρθρο 49), επιδιώκεται η θέσπιση δικαιώµατος πρόσθετης αµοιβής ερευνητών από την αξιολόγηση προτάσεων ή έργων (άρθρο 50) και καθιερώνεται η δυνατότητα συνεδρίασης των επιτροπών του άρθρου 24 ν. 4310/2014 µέσω τηλεδιάσκεψης (άρθρο 51). Επίσης,
προστίθεται το Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής
στους κύριους δικαιούχους χρηµατοδότησης από το Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας (άρθρο 52), απαλλάσσονται οι υποτροφίες του Ελληνικού Ιδρύµατος Έρευνας και Καινοτοµίας από φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική
εισφορά (άρθρο 53), θεσπίζονται ρυθµίσεις για τη βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (άρθρο 54), καθώς και µεταβατικές (άρθρο 55) διατάξεις,
και ορίζονται οι καταργούµενες διατάξεις (ιδίως, κατάργηση της ετήσιας επιχορήγησης του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισµού από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, άρθρο 56).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ (άρθρο 57), υπό τον τίτλο «Διατάξεις
Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας», διευρύνονται οι σκοποί του Οικονοµικού Επιστηµονικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (εφεξής Ο.Ε.Ε.), ιδίως ως
προς τη δυνατότητα ίδρυσης ή συµµετοχής σε αστικές µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα εταιρείες µε σκοπούς συναφείς προς τους σκοπούς του, και αυξάνεται το ύψος του προστίµου που µπορεί να επιβάλει το Πειθαρχικό Συµβούλιο του Ο.Ε.Ε.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ (άρθρα 58 έως 63), υπό τον τίτλο
«Διατάξεις για το ΕΣΠΑ και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα», εισάγονται ιδίως οι ακόλουθες ρυθµίσεις: Ορίζεται ότι η µη καταχώριση πράξεων
και στοιχείων δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα, την κανονικότητα και την επιλεξιµότητα των σχετικών
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δαπανών, εφόσον τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρισθούν εντός δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος (άρθρο 60), παρατείνεται η προθεσµία
συµµόρφωσης για πληρωµές που βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής έως την
31ή12.2020, ορίζεται ότι πληρωµές που έχουν διενεργηθεί, από την 1η
4.2019 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος εκτός του συστήµατος πληρωµών της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής δεν πάσχουν εξ αυτού του λόγου και ότι
παράγουν τα έννοµα αποτελέσµατά τους (άρθρο 61), και θεσπίζονται επιµέρους ρυθµίσεις για θέµατα δηµοσιονοµικών διορθώσεων, κρατικών ενισχύσεων, πληρωµών, επαληθεύσεων και διασύνδεσης πληροφοριακών συστηµάτων (άρθρο 63).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ (άρθρα 64 έως 65), υπό τον τίτλο
«Λοιπές διατάξεις», ρυθµίζονται θέµατα δαπανών µίσθωσης του κτηρίου
που βρίσκεται επί των οδών Κορνάρου 1 και Ερµού (άρθρο 64) και ορίζεται η
έναρξη ισχύος του νόµου.
Β. Συναφώς επισηµαίνονται τα εξής: Σύµφωνα µε την Ετήσια Έκθεση του
Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) για το
έτος 2020, η απώλεια εσόδων για τα κράτη µέλη από την άµεση και έµµεση
φορολογία, καθώς και τη µη καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από
τους παράνοµους παραγωγούς παραποιηµένων/αποµιµητικών προϊόντων ανέρχεται
σε
15
δισεκατοµµύρια
ευρώ
ετησίως
(https://www.opi.gr/images/various/2020_Status_Report_on_IPR_infringement_en.pdf, σελ. 6). Στην Ελλάδα, «η αξία της απώλειας πωλήσεων στον
συγκεκριµένο τοµέα ανήλθε», κατά την ίδια Έκθεση, «στο 25,8 %, ήτοι σε
319 εκατοµµύρια EUR σε ετήσια βάση, καταγράφοντας αύξηση ύψους 85 εκατοµµυρίων EUR σε σύγκριση µε την προηγούµενη εκτίµηση»
(https://www.opi.gr/images/various/2020_Status_Report_on_IPR_infringement_pr_greece.pdf).
Όπως ορίζεται στην Αιτιολογική Έκθεση (σελ. 1), «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 Παρ[α]εµπορίου» (ΣΥΚΕΑΑΠ) έχει προκαλέσει σύγχυση ως προς
τις αρµοδιότητες των οργάνων αυτών». Τα ως άνω όργανα συγχωνεύονται
στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς. Παράλληλα, όπως τονίζεται
στην Αιτιολογική Έκθεση (σελ. 1-2), το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο έχει ως γενικότερο αντικείµενο «την προστασία της εσωτερικής αγοράς, µέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικότητας, της προστα-
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σίας 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 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».
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου 2
α) Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου ακολουθεί, προφανώς εκ παραδροµής, και πάλι παράγραφος 2. Η παράγραφος αυτή πρέπει να αναριθµηθεί σε
3.
β) Σε ό,τι αφορά τους ορισµούς του ανωτέρω άρθρου για «τα αποµιµητικά/παραποιηµένα προϊόντα» και τη «διανοητική ιδιοκτησία» επισηµαίνεται
ότι ορισµοί για τους ίδιους όρους περιλαµβάνονται στο άρθρο 2 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε την τελωνειακή επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1383/2003 του Συµβουλίου (EE L 181/15). Στους ορισµούς του Κανονισµού
παραπέµπει το άρθρο 18 του νοµοσχεδίου, επισηµαίνεται, όµως, ότι δεν
ταυτίζονται µε τους ορισµούς που υιοθετούνται στο άρθρο 2 του νοµοσχεδίου.
2. Επί του άρθρου 3
Η προτεινόµενη διάταξη ορίζει ότι «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». Η Αιτιολογική Έκθεση αναφέρει σχετικά ότι η
ΔΙ.Μ.Ε.Α. «αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
Εν προκειµένω προτείνεται, για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας, η αντικατάσταση του όρου «αυτοτελής Μονάδα» από τον όρο «Αυτοτελής Υπηρεσία». Επίσης, χρήζει διευκρίνισης το διοικητικό επίπεδο λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας, δηλαδή αν λειτουργεί, π.χ. σε επίπεδο Γενικής Διεύ-
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θυνσης, δεδοµένου ότι συγκροτείται και από Διευθύνσεις (άρθρο 7), ώστε
να αποφευχθούν λειτουργικές ασάφειες.
3. Επί του άρθρου 18
α) Η ανωτέρω διάταξη παραπέµπει, µε αναφορά που περιλαµβάνεται στην
παράγραφο 9 του αντικαθιστάµενου µε αυτή άρθρου 11 ν. 3377/2005, στον
«Κανονισµό 1383/2003/ΕΚ», ο οποίος, όµως, έχει καταργηθεί από τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε την τελωνειακή επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1383/2003 του Συµβουλίου (EE L 181/15). Συνεπώς, η παραποµπή πρέπει να
γίνει στον νέο Κανονισµό.
β) Περαιτέρω, σύµφωνα µε την αντικαθιστάµενη µε το άρθρο 18 του νοµοσχεδίου παράγραφο 7 (γ) του άρθρου 11 ν. 3377/2005, επί κατασχέσεως
αποµιµητικών προϊόντων, το ελεγκτικό όργανο κοινοποιεί στον εκπρόσωπο
ή αντίκλητο του δικαιούχου του συγκεκριµένου δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας αντίγραφο του πρωτοκόλλου της κατάσχεσης, µαζί µε ληφθέν
δείγµα των κατασχεθέντων εµπορευµάτων, εντός δύο εργάσιµων ηµερών από την έκδοση του πρωτοκόλλου κατάσχεσης. Εν συνεχεία, σύµφωνα µε
την αντικαθιστάµενη µε το ανωτέρω άρθρο παρ. 7 (δ) του άρθρου 11 ν. 3377,
η αρµόδια Αρχή, µετά από την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, και εντός
δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου κατάσχεσης, «εκδίδει πόρισµα περί της παραβίασης ή µη των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, το οποίο βασίζεται στη γνωµοδότηση του
πραγµατογνώµονα του δικαιούχου δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας».
Συναφώς, για την εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων, θα ήταν ενδεχοµένως
χρήσιµο να προβλεφθεί συγκεκριµένη προθεσµία (προ της εκπνοής του δεκαπενθηµέρου), εντός της οποίας ο δικαιούχος των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας υποχρεούται να υποβάλει τη γνωµοδότηση του πραγµατογνώµονά του. Τέλος, σύµφωνα µε τη ρύθµιση της περίπτωσης (στ) της παρ.
7 της ίδιας αντικαθιστάµενης διάταξης, σε περίπτωση που το πόρισµα της
αρµόδιας Αρχής αποφαίνεται ότι υφίσταται παραβίαση δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, το πόρισµα αυτό κοινοποιείται στον κάτοχο των αποµιµητικών προϊόντων και, εντός τριών εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση,
τα κατασχεθέντα εµπορεύµατα καταστρέφονται µε µέριµνα της αρµόδιας
Αρχής, µε έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου. Δεδοµένης της ύπαρξης έννοµου
συµφέροντος του δικαιούχου των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας να
γνωρίζει αν, εν τέλει, έλαβε χώρα παραβίαση των δικαιωµάτων του επί τη
βάσει και της γνωµοδότησης που έχει χορηγήσει στην Αρχή ο πραγµατο-
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γνώµονάς του, θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο, το πόρισµα της Αρχής να
κοινοποιείται και στον δικαιούχο των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
τα οποία προσβάλλονται.
4. Επί του άρθρου 29
Διά των διατάξεων του άρθρου 29 αποσαφηνίζεται το κανονιστικό πλαίσιο
που διέπει τις διαδικασίες χορήγησης άδειας για την εγκατάσταση και λειτουργία µονάδων παραγωγής ισοτόπων - ραδιοφαρµάκων µε σκοπό την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας.
Σηµειώνεται συναφώς ότι, όπως έχει κριθεί από τη νοµολογία, η απαίτηση
του νόµου για προηγουµένη λήψη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας συνιστά θεµιτό περιορισµό της επαγγελµατικής ελευθερίας (πρβλ. ΣτΕ
500/2010, 1720/2010, ειδικά ως προς τη χορήγηση άδειας σκοπιµότητας για
την εγκατάσταση και λειτουργία µηχανηµάτων παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών για ιατρικούς σκοπούς).
5. Επί του άρθρου 31 παρ. 2
Διά της παραγράφου 2 του άρθρου 31 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 4302/2014, κατά τρόπον ώστε το µεταβατικό καθεστώς που ισχύει για τη διατήρηση της εγκατάστασης και λειτουργίας Κέντρων Αποθήκευσης και Διανοµής σε νοµίµως υφιστάµενα κτήρια που βρίσκονται σε περιοχές Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως γεωργική γη, να καταλαµβάνει στο εξής και κτήρια που βρίσκονται και εντός της περιοχής (Α) του π.δ. 5/13.12.1979 (ειδικά
καθορισµένης περιοχής του νοµού Αττικής, κείµενης εκτός ρυµοτοµικών
σχεδίων, όπου επιτρέπεται η ανέγερση µόνον κτηνοτροφικών κτηρίων, πτηνοτροφικών κτηρίων, γεωργικών αποθηκών, θερµοκηπίων, υδατοδεξαµενών,
δεξαµενών, αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεατίων και κατοικιών). Η αρχική
µεταβατική ρύθµιση είχε εισαχθεί διά του ν. 4605/2019 (άρθρο 99 παρ. 7).
Σύµφωνα µε τη διατύπωση της προτεινόµενης διάταξης, «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 (…) 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».
Παρατηρείται ότι, υπό την ως άνω διατύπωση, έχει εισαχθεί χρονικό σηµείο που διαδραµατίζει κρίσιµο, για την ορθή εφαρµογή της ρύθµισης, ρόλο
(η «έναρξη ισχύος του παρόντος»), διότι, µε αφετηρία αυτό το χρονικό ση-
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µείο, όχι µόνον υπολογίζεται η συνολική διάρκεια ισχύος της µεταβατικής
ρύθµισης, αλλά διαπιστώνεται και η τυχόν πλήρωση προϋπόθεσης για την υπαγωγή στη ρύθµιση. Μολονότι, όµως, ότι το εν λόγω χρονικό σηµείο ήταν,
κατά τη θέσπιση της αρχικής ρύθµισης, αναµφίβολα ο χρόνος έναρξης ισχύος του ν. 4605/2019, δεν είναι βέβαιο ότι θα παραµείνει το ίδιο και µετά
την έναρξη ισχύος, ως νόµου, του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου.
Στο πλαίσιο αυτό, προς αποφυγή παρερµηνειών κατά την εφαρµογή της
διάταξης, χρήζει διευκρίνισης αν το ως άνω χρονικό σηµείο της έναρξης ισχύος του «παρόντος νόµου» ταυτίζεται µε την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ή αν η νέα ρύθµιση εντάσσεται µε αναδροµική ισχύ στην ως άνω
µεταβατική διάταξη.
6. Επί του άρθρου 36
Με τις διατάξεις του άρθρου 36 ορίζεται ότι αρµόδια για την πραγµατοποίηση και την εποπτεία εφαρµογής της «Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» (RIS3) είναι η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Επισηµαίνεται ενηµερωτικά ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 17ης12.2013 «περί καθορισµού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισµού γενικών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006» (ΕΕ L 347
της 20ής12.2013, σελ. 320 επ.), ως «στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη,
διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη» νοούνται «οι στόχοι και οι
κοινοί στόχοι που κατευθύνουν τη δράση των κρατών µελών και της Ένωσης
και οι οποίοι ορίζονται στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
17 Ιουνίου 2010 ως παράρτηµα Ι (Νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση, πρωταρχικοί στόχοι της ΕΕ), στη σύσταση του
Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2010 (21) και στην απόφαση 2010/707/ΕΕ του
Συµβουλίου (22), καθώς και οποιαδήποτε αναθεώρηση τέτοιων ποσοτικών
και άλλων κοινών στόχων», ενώ ως «στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης» νοούνται οι «εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές καινοτοµίας που θέτουν
προτεραιότητες µε στόχο τη δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος,
µέσω της ανάπτυξης και αντιστοίχισης των ισχυρών σηµείων της έρευνας
και καινοτοµίας µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, για την αξιοποίηση νέων
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ευκαιριών και των εξελίξεων της αγοράς µε τρόπο συνεκτικό, αποφεύγοντας την επανάληψη και τον κατακερµατισµό των προσπαθειών· η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης µπορεί να λάβει τη µορφή ενός εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής έρευνας και καινοτοµίας (Ε&Κ) ή
να περιλαµβάνεται σε αυτό» (βλ. άρθρο 1 του Κανονισµού). Ορίζεται, εξ άλλου, ότι «[τ]α κράτη µέλη αναπτύσσουν εθνικές ή/και περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτοµίας για την “έξυπνη εξειδίκευση”, σύµφωνα µε το
εθνικό πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων, κατά περίπτωση. Αυτές οι στρατηγικής
µπορούν να έχουν τη µορφή ή ενός εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής έρευνας και καινοτοµίας για την “έξυπνη εξειδίκευση” ή
να περιλαµβάνονται σε αυτό. Οι στρατηγικές έξυπνης ειδίκευσης αναπτύσσονται µέσω της συµµετοχής εθνικών ή περιφερειακών διαχειριστικών αρχών και ενδιαφερόµενων φορέων, όπως είναι τα πανεπιστήµια και άλλα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ο κλάδος και οι κοινωνικοί εταίροι, σε
µια επιχειρηµατική διαδικασία ανακάλυψης» (βλ. Παράρτηµα Ι του Κανονισµού, υπό 4.3.)
Σύµφωνα, εξ άλλου, µε την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 18ης 7.2017 (COM(2017)
376 final) για την «Ενίσχυση της καινοτοµίας στις περιφέρειες της Ευρώπης:
στρατηγικές για µια ανθεκτική, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη»,
«[ο]ι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης στόχο έχουν να δώσουν τη δυνατότητα στις περιφέρειες να µετατρέψουν τις ανάγκες τους, τα δυνατά τους
σηµεία και τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήµατα σε εµπορεύσιµα αγαθά
και υπηρεσίες. Επιδιώκουν να δοθεί προτεραιότητα στις δηµόσιες επενδύσεις στους τοµείς της έρευνας και της καινοτοµίας µέσω µιας προσέγγισης
από τη βάση προς τα πάνω για τον οικονοµικό µετασχηµατισµό των περιφερειών, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήµατα και προωθώντας τις ευκαιρίες της αγοράς σε νέες διαπεριφερειακές και ευρωπαϊκές αξιακές αλυσίδες. Βοηθούν τις περιφέρειες να προβλέπουν, να σχεδιάζουν
και να παρακολουθούν τη διαδικασία του οικονοµικού τους εκσυγχρονισµού» (Ανακοίνωση, υπό 2.). Τονίζεται, ειδικότερα, στην εν λόγω Ανακοίνωση ότι, «για να επιτευχθεί ο στόχος [της ικανότητας της Ευρώπης να προωθεί νέα µοντέλα ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο, «[µε στόχευση] σε επενδύσεις σε καινοτόµους τοµείς µε σηµαντικό δυναµικό ανάπτυξης και υψηλή προστιθέµενη αξία»] έχουν προσδιορισθεί τέσσερις προκλήσεις οι οποίες πρέπει να αντιµετωπιστούν: περαιτέρω µεταρρύθµιση των συστηµάτων έρευνας και καινοτοµίας στο εσωτερικό των περιφερειών· αύξηση της
συνεργασίας στον τοµέα των επενδύσεων στην καινοτοµία µεταξύ των πε-
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ριφερειών· ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας ως µοχλού ανάπτυξης
στις λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες και στις περιφέρειες που βρίσκονται σε βιοµηχανική µετάβαση· συντονισµός των συνεργειών και της συµπληρωµατικότητας των πολιτικών και των µέσων της ΕΕ» (Ανακοίνωση, υπό 3).
7. Επί του άρθρου 40
Διά των διατάξεων του άρθρου 40 καθορίζονται εκ νέου όροι υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενισχύσεων, όπως, µεταξύ άλλων, η ένταξη σε καθεστώς ενίσχυσης των κτηρίων που έχουν ανεγερθεί επί γηπέδου που έχει µισθωθεί από ιδιωτικό φορέα, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, και η
ένταξη στις «επιλέξιµες δαπάνες» της αγοράς µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, ανεξαρτήτως της παλαιότητάς τους.
Παρατηρείται συναφώς ότι, όπως έχει επισηµανθεί και σε άλλες εκθέσεις
της Επιστηµονικής Υπηρεσίας (βλ., λ.χ., έκθεση της 13ης 6.2016 επί του νοµοσχεδίου «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις» – ν.
4399/2016), σύµφωνα µε το άρθρο 107 παρ. 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣυνθΛΕΕ), «ενισχύσεις που χορηγούνται υπό
οποιαδήποτε µορφή από τα κράτη ή µε κρατικούς πόρους και που νοθεύουν
ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό διά της ευνοϊκής µεταχειρίσεως
ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων κλάδων παραγωγής είναι ασυµβίβαστες µε την εσωτερική αγορά, κατά το µέτρο που επηρεάζουν τις µεταξύ
κρατών µελών συναλλαγές, εκτός αν οι Συνθήκες ορίζουν άλλως». Εξ άλλου, κατά την παράγραφο 3 του ανωτέρω άρθρου, δύνανται να θεωρηθούν
ότι συµβιβάζονται µε την εσωτερική αγορά «α) οι ενισχύσεις για την προώθηση της οικονοµικής αναπτύξεως περιοχών, στις οποίες το βιοτικό επίπεδο
είναι ασυνήθως χαµηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση,
καθώς και των περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 349, [λαµβανοµένης]
υπόψη τη[ς] διαρθρωτική[ς], οικονοµική[ς] και κοινωνική[ς] τους κατάσταση[ς]» και «γ) οι ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισµένων
οικονοµικών δραστηριοτήτων ή οικονοµικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το
κοινό συµφέρον».
Δεδοµένου ότι τα καθεστώτα ενισχύσεων πρέπει να ελέγχονται, τα κράτη
µέλη, σύµφωνα προς το άρθρο 108 παράγραφος 3 της ΣυνθΛΕΕ, υποχρεούνται να κοινοποιούν εκ των προτέρων στην Επιτροπή, προς υποβολή παρατηρήσεών της, κάθε σχέδιο όχι µόνον για τη χορήγηση τέτοιου είδους ενι-
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σχύσεων, αλλά και για την τροποποίησή τους. Αν η Επιτροπή κρίνει ότι αυτό
«δεν συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά (…) κινεί αµελλητί τη διαδικασία που
προβλέπεται (…)». Σε κάθε περίπτωση, το «ενδιαφερόµενο κράτος µέλος
δεν δύναται να εφαρµόσει τα σχεδιαζόµενα µέτρα πριν η Επιτροπή καταλήξει σε τελική απόφαση». Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώσει ότι ορισµένες χορηγηθείσες κρατικές ενισχύσεις είναι ασύµβατες µε την κοινή αγορά,
έχει αρµοδιότητα να υποχρεώσει το κράτος µέλος να αναζητήσει τις ενισχύσεις αυτές από τους εξ αυτών ωφεληθέντες, ώστε να επαναφερθούν τα
πράγµατα στην πρότερη κατάσταση, σκοπός που επιτυγχάνεται εφόσον οι
επίµαχες ενισχύσεις (αυξηµένες, ενδεχοµένως, µε τόκους υπερηµερίας) επιστραφούν από τις επιχειρήσεις που τις έλαβαν (βλ., λ.χ., απόφαση ΔΕΚ
29.4.2004, C-277/00, Γερµανία κατά Επιτροπής, σκέψ. 73-75, βλ., επίσης,
ΣτΕ 2218/2018).
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, εξ άλλου, έχει δώσει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να ορίζει εξαιρέσεις (µέσω της έγκρισης κανονισµών εξαιρέσεων κατά
κατηγορίες στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων), και κατ' αυτόν τον τρόπο
να θεωρεί ότι ειδικές κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων είναι συµβατές µε
την εσωτερική αγορά και απαλλάσσονται από την εκ των προτέρων κοινοποίηση. Σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο 107 παρ. 3 της ΣυνθΛΕΕ, συµβατές
µε την εσωτερική αγορά µπορούν να θεωρηθούν ορισµένες µορφές ενισχύσεων σε ορισµένες περιφέρειες. Οι ενισχύσεις αυτού του είδους αποκαλούνται περιφερειακές ενισχύσεις και στοχεύουν στη στήριξη της οικονοµικής
ανάπτυξης και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Ο Γενικός Απαλλακτικός
Κανονισµός (Κανονισµός (ΕΕ) 651/2014) περιλαµβάνει συγκεκριµένες διατάξεις για τον ορισµό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες τα καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων είναι συµβατά µε την κοινή αγορά και απαλλάσσονται από την κοινοποίηση (βλ. αντί άλλων Α. Πλιάκο, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2η έκδ., 2018, σελ. 754 επ.).
8. Επί του άρθρου 44
Με τις προτεινόµενες διατάξεις ρυθµίζονται ζητήµατα επιστροφής ή κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών που έχουν εκδοθεί υπέρ ναυτιλιακών επιχειρήσεων οι οποίες έχουν υπαχθεί στο άρθρο 25 του ν. 27/1975, µετά την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής τους. Ορίζεται δε ότι 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 επιβλη-
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θεί 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».
Με την ΣτΕ 1738/2017 (Ολοµ.) έχει, µεταξύ άλλων, κριθεί ότι «η αρχή της
ασφάλειας του δικαίου, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου
και ιδίως από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 25 παρ. 1 εδ. α΄ του Συντάγµατος […] και ειδικότερη εκδήλωση της οποίας αποτελεί η αρχή της
προστατευόµενης εµπιστοσύνης του διοικουµένου [...], επιβάλλει, ιδίως, τη
σαφήνεια και την προβλέψιµη εφαρµογή των εκάστοτε θεσπιζοµένων κανονιστικών ρυθµίσεων […] και πρέπει να τηρείται µε ιδιαίτερη αυστηρότητα, όταν πρόκειται για διατάξεις που µπορούν να έχουν σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις στους ενδιαφερόµενους, όπως είναι οι διατάξεις που προβλέπουν
την επιβολή επιβαρύνσεων υπό την µορφή φόρων, τελών, εισφορών και οποιασδήποτε φύσεως κυρώσεων για παράβαση των σχετικών διατάξεων
[…]. Ειδικότερα, η ως άνω θεµελιώδης αρχή, η οποία εξυπηρετεί σκοπούς
δηµοσίου συµφέροντος, επιτάσσει η κατάσταση του διοικουµένου, όσον αφορά την εκ µέρους του τήρηση των κανόνων της σχετικής µε τις ανωτέρω
επιβαρύνσεις νοµοθεσίας, να µη µπορεί να τίθεται επ’ αόριστον εν αµφιβόλω. Συνακόλουθα, για την επιβολή επιβαρύνσεων, υπό την µορφή φόρων,
τελών, εισφορών και σχετικών κυρώσεων, απαιτείται να προβλέπεται προθεσµία παραγραφής, η οποία, προκειµένου να εκπληρώνει τη συνιστάµενη στη
διασφάλιση της ως άνω αρχής λειτουργία της, πρέπει να ορίζεται εκ των
προτέρων και η διάρκειά της να είναι επαρκώς προβλέψιµη από τον διοικούµενο, µετά δε την λήξη της να µην είναι πλέον δυνατή η επιβολή εις βάρος
του διοικουµένου ούτε της σχετικής οικονοµικής επιβαρύνσεως (φόρου, τέλους, εισφοράς) ούτε οποιασδήποτε σχετικής κυρώσεως. Για να είναι δυνατή δε η (εκ των προτέρων) πρόβλεψη της διαρκείας της παραγραφής, πράγµα που συµβάλλει και στην δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης των διοικουµένων προς την Διοίκηση, αλλά και το κράτος γενικότερα, η λήξη της παραγραφής πρέπει να προσδιορίζεται στο νόµο συγκεκριµένα, εν αναφορά µε
συγκεκριµένο χρονικό σηµείο, και να µην εξαρτάται από ενέργειες δηµοσίας αρχής (π.χ. από έκδοση ή κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή από το ύψος
του ποσού, στο οποίο η Διοίκηση θα προσδιορίσει τις υποχρεώσεις του διοικουµένου). Εξάλλου, η παραγραφή πρέπει να έχει, συνολικά, εύλογη διάρκεια, δηλαδή να συνάδει προς την αρχή της αναλογικότητας […]. Αυτά δε
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προς τον σκοπό α) να είναι µεν δυνατή η άσκηση αποτελεσµατικού ελέγχου
για την εξακρίβωση της εκ µέρους των διοικουµένων τηρήσεως των ως άνω
οικονοµικών υποχρεώσεών τους, χωρίς όµως να ενθαρρύνεται η απραξία
των αρµοδίων διοικητικών αρχών, την οποία ενθαρρύνει η µεγάλη διάρκεια
του χρόνου της παραγραφής ή η δυνατότητα της εκ των υστέρων, και ιδίως
πλησίον του χρόνου λήξεώς της, παρατάσεώς της, β) να µην αφήνονται οι
διοικούµενοι έκθετοι αφενός µεν σε µακρά περίοδο ανασφάλειας δικαίου που αποτελεί […] παράγοντα αποτρεπτικό για τον προγραµµατισµό και την
ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων, µε ιδιαίτερα δυσµενείς επιπτώσεις
για την ανάπτυξη και, γενικότερα, την εθνική οικονοµία, ιδιαιτέρως µάλιστα
σε περιόδους οικονοµικής κρίσεως, σε βλάβη του δηµοσίου συµφέροντος και αφετέρου στον κίνδυνο να µην είναι πλέον σε θέση, µετά την παρέλευση µακρού χρόνου από το γεγονός που γεννά την σχετική οικονοµική υποχρέωση και την κτήση του διαφυγόντος την υποχρέωση αυτή περιουσιακού
οφέλους, να αµυνθούν προσηκόντως έναντι σχετικού ελέγχου, αλλά και να
αντιµετωπίσουν τις προκύπτουσες από τον έλεγχο αυτό οικονοµικές υποχρεώσεις, είτε οι ίδιοι είτε, πολύ περισσότερο, οι αναλαβόντες, κατά νόµο,
συνεπεία κληρονοµικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής (πιθανής σε περίπτωση
που ο χρόνος της παραγραφής είναι µεγάλος), τις υποχρεώσεις τους από
φόρους, τέλη, εισφορές και συναφείς κυρώσεις, ιδιαιτέρως, µάλιστα, σε περίπτωση που επιβάλλονται ταυτοχρόνως οικονοµικές επιβαρύνσεις για περισσότερα έτη, και γ) να µην αφήνεται το Δηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου έκθετο στον κίνδυνο αδυναµίας είσπραξης τυχόν βεβαιουµένων, µετά την πάροδο µακρού χρόνου από την γένεση των σχετικών υποχρεώσεων, ποσών φόρων, τελών, εισφορών και σχετικών κυρώσεων, λόγω
της ενδεχοµένως εν τω µεταξύ επελθούσης επιδεινώσεως της οικονοµικής
καταστάσεως των διοικουµένων και της εκ µέρους τους απωλείας του περιουσιακού οφέλους, που απέκτησαν µη εκπληρώνοντας εµπροθέσµως τις εν
λόγω υποχρεώσεις τους […] Εξάλλου, η Διοίκηση, διαθέτουσα προδήλως
περιορισµένο αριθµό καταλλήλως εκπαιδευµένου προσωπικού, ικανού να αξιολογήσει τα προκύπτοντα µε βάση τις σύγχρονες µεθόδους ελέγχου στοιχεία, και επιβαρυµένη µε την υποχρέωση ταυτοχρόνου ελέγχου τόσο παλαιών υποθέσεων, […] όσο και νέων υποθέσεων, διατρέχει τον κίνδυνο να επικεντρώνει την προσοχή της στη διενέργεια ελέγχων αφορώντων στις παραµένουσες σε εκκρεµότητα υποθέσεις παρελθόντων ετών, µε συνέπεια να
µην είναι σε θέση να ασκήσει επικαίρως ελέγχους για την εξακρίβωση τηρή-
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σεως της ήδη ισχυούσης νοµοθεσίας, οι οποίοι (έλεγχοι) θα ήταν ενδεχοµένως και περισσότερο αποτελεσµατικοί και λυσιτελείς και θα συνέβαλαν
στην εµπέδωση στους διοικουµένους της συνειδήσεως για την εκπλήρωση
των σχετικών µε φόρους, τέλη και εισφορές υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από ισχύουσες διατάξεις, σε χρόνο που θα έχουν και τη δυνατότητα
να συµµορφωθούν και να αποφύγουν την επανάληψη ενδεχοµένων παραβάσεων και, εποµένως, και την επιβολή κυρώσεων, καθώς και να αποφύγουν
τη συσσώρευση οικονοµικών επιβαρύνσεων πολλών ετών».
Υπό το φως της ανωτέρω νοµολογίας, η θέσπιση προθεσµίας παραγραφής χρονικής διάρκειας οκτώ ετών για την επιβολή της κύρωσης της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, η οποία, µάλιστα, δεν άρχεται από τον
χρόνο τέλεσης της παράβασης, αλλά από τον χρόνο δηµοσίευσης της απόφασης ανάκλησης της υπαγωγής της ναυτιλιακής επιχείρησης στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975, δηλαδή από χρονικό σηµείο που µπορεί
να είναι πολύ µεταγενέστερο του χρόνου διάπραξης της παράβασης, δεν
φαίνεται να συνιστά εύλογο χρόνο παραγραφής και, ως εκ τούτου, δεν παρίσταται σύµφωνη προς την αρχή της αναλογικότητας.
Περαιτέρω, µε την προτεινόµενη παράγραφο 3 ορίζεται ότι «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». Ακολούθως, µε την παράγραφο
4 ορίζεται ότι 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

17
εµπρόθεσµη υποβολή της αίτησης σε αυτές καθώς και το στάδιο εξέτασής
της».
Επισηµαίνεται, συναφώς, ότι η αρχή της χρηστής διοίκησης θα επέβαλε
να γίνεται η ενηµέρωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έκδοση ή µη των σχετικών πιστοποιητικών από
τις ίδιες τις υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για την έκδοσή τους, και όχι από
τον διοικούµενο, υπό την επαπειλούµενη, µάλιστα, κύρωση της κατάπτωσης
της εγγυητικής επιστολής των 50.000 δολαρίων ΗΠΑ. Εξ άλλου, η µη επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στις ανωτέρω επιχειρήσεις, για τον λόγο
και µόνο ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες καθυστερούν την έκδοση των σχετικών
πιστοποιητικών, χωρίς από τον νόµο να προβλέπεται εύλογος χρόνος, µετά
την πάροδο του οποίου, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται ακόµη και αν τα
σχετικά πιστοποιητικά δεν έχουν εκδοθεί, δεν παρίσταται συµβατή προς την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, ειδικότερη εκδήλωση της οποίας αποτελεί η
αρχή της προστατευόµενης εµπιστοσύνης του διοικουµένου, η οποία, κατά
την ανωτέρω νοµολογία, επιτάσσει να µη µπορεί να τίθεται επ’ αόριστον εν
αµφιβόλω η κατάσταση του διοικουµένου, όσον αφορά την εκ µέρους του
τήρηση των κανόνων της νοµοθεσίας περί επιβολής φόρων, τελών, εισφορών και οποιασδήποτε φύσεως κυρώσεων.
9. Επί του άρθρου 49
Η χρήση του όρου «επενδυτικοί άγγελοι» στον τίτλο της ανωτέρω διάταξης συνιστά απόδοση στην ελληνική γλώσσα του αγγλικού όρου “angel investors”. Για λόγους νοµοτεχνικής ορθότητας και σαφήνειας, δεδοµένου ότι
ο ως άνω όρος ούτε απαντά στην εθνική έννοµη τάξη, ούτε προσήκει να
χρησιµοποιείται κατ’ ακριβή µετάφραση, προτείνεται η αντικατάστασή του
µε τον όρο «επενδυτές» και η επεξηγηµατική προσθήκη σε παρένθεση του
αγγλικού όρου “angel investors”.
10. Επί του άρθρου 50
Με την προτεινόµενη ρύθµιση αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 135 ν.
4472/2017. Σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση, σκοπός της τροποποίησης
είναι να αποκτήσουν οι ερευνητές δικαίωµα αποζηµίωσης για την αξιολόγηση προτάσεων ή έργων. Επισηµαίνεται ότι η προτεινόµενη ρύθµιση, προφανώς εκ παραδροµής, επαναλαµβάνει την αντικαθιστάµενη.
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11. Επί των άρθρων 60 και 61 εδ. β΄
α) Με την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 60 του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου ορίζεται ότι «Η µη καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ των απαιτούµενων από
το νόµο πράξεων και στοιχείων δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα των Επιχειρησιακών 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». Όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση, «Με τη διάταξη αυτή επιτυγχάνεται αφενός ο σκοπός της
καταχώρησης των στοιχείων των συµβάσεων για τη 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». Αντίστοιχη διάταξη είχε συµπεριληφθεί στο άρθρο 4 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176),
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 24 παρ. 7β ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
Σύµφωνα µε το εδ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 38 ν. 4412/2016 (Α΄147) «Το
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων (“ΚΗΜΔΗΣ”), που συστάθηκε µε το άρθρο 11 του V. 4013/2011 στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή), έχει ως σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δηµοσιοποίηση
στοιχείων αναφορικά µε τις συµβάσεις του παρόντος Βιβλίου, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή µε ηλεκτρονικά µέσα από αναθέτουσες
αρχές και ΚΑΑ, εκτιµώµενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων
(1.000) ευρώ (άνευ ΦΠΑ) και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης». Περαιτέρω η παρ. 8 του άρθρου 38 ν. 4412/2016 ορίζει ότι «8. Η καταχώριση δηµοσίων συµβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και η αναφορά του Αριθµού Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ), αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης, µε την έννοια ότι η ύπαρξη ΑΔΑΜ εξοµοιώνεται µε δικαιολογητικό που απαιτείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 (Α΄
143). Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑΜ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των
πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των
διοικούµενων όσο και κατά την επικοινωνία µεταξύ φορέων του Δηµοσίου.
Η έκδοση ξεχωριστών ΑΔΑΜ αφορά στα έγγραφα που καταχωρίζονται στο
ΚΗΜΔΗΣ». Η προτεινόµενη ρύθµιση παρέχει τη δυνατότητα της µη εφαρµογής των διαδικασιών για τη δηµοσιονοµική διόρθωση και την ανάκτηση, ε-
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φόσον τηρηθεί η προϋπόθεση της καταχώρισης στο ΚΗΜΔΗΣ, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση δηµοσιότητας στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, εντός δύο µηνών από τη θέση σε ισχύ της ως άνω διάταξης. Άλλως, τίθεται ζήτηµα νοµιµότητας, κανονικότητας και επιλεξιµότητας των δαπανών
που διενεργήθηκαν ή θα διενεργηθούν κατά τα ανωτέρω και, ιδίως, κατά παράβαση του άρθρου 38 ν. 4412/2016.
β) Περαιτέρω, το β΄ εδάφιο του άρθρου 61 του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου
ορίζει ότι «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». Όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση,
«προβλέπεται (…) 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».
γ) Συναφώς προς τις προαναφερθείσες ρυθµίσεις επισηµαίνεται η πάγια
νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά την οποία, η «νοµιµοποίηση»
δαπανών από τον νοµοθέτη είναι σύµφωνη µε το Σύνταγµά µόνο εφόσον οι
σχετικές διατάξεις δεν είναι τέτοιου είδους και τέτοιας έκτασης, ώστε να
καταλύεται ουσιαστικώς η ελεγκτική αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατά το Δικαστήριο, ο έλεγχος της συµβατότητας τυχόν «νοµιµοποιητικής» δαπανών διάταξης στο Σύνταγµα (άρθρο 98 παρ. 1γ) δεν είναι γενικός
και αφηρηµένος, αλλά συνέχεται µε το είδος και το ύψος των συγκεκριµένων δαπανών που επιδιώκεται να «νοµιµοποιηθούν», τη σχέση (αναλογία)
των δαπανών αυτών µε το σύνολο της οικείας διαχείρισης και µε τη βαρύτητα της πληµµέλειας (εύρος δηµοσιολογιστικής απόκλισης) (ΟλΕλΣυν
981/2016). Κατά συνέπεια, η συµβατότητα της διάταξης µε το Σύνταγµα συναρτάται µε το είδος και ύψος των καταλαµβανόµενων δαπανών και τη βαρύτητα της σχετικής πληµµέλειας. Κρίσιµοι προς τούτο παράγοντες µπορεί
να θεωρηθούν το ουσιώδες ή µη της πληµµέλειας και η συνάφεια των δαπανών προς τις λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας (πβλ., ενδεικτικά, ΟλΕλΣυν 3406/2014). Η αληθής, εποµένως, βούληση του νοµοθέτη όταν αναλαµβάνει νοµοθετικές πρωτοβουλίες νοµιµοποίησης δαπανών είναι η αντιµετώπιση είτε τυπικών παραλείψεων της διαδικασίας ανάληψης και πραγµατοποίησης των δαπανών είτε τυπικών ελλειµµάτων της διαχείρισης, που οφείλονται σε πληµµέλειες σχετικά µε την κανονική τήρηση των οικείων δικαιολογητικών, όπως η µη ύπαρξη πλήρων και νοµότυπα συντεταγµένων δικαιολογητικών, η διενέργεια δαπανών χωρίς ειδική πίστωση κ.ά.
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Συµπληρωµατικά αναφέρεται ότι επί του άρθρου 60 του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α 26/9.7.2020 Γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων.
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020
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