Σχέδιο Νόμου
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
με τίτλο «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, διατάξεις για την ανάπτυξη, την
έρευνα και την καινοτομία»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Άρθρο 1
Ορισμοί
Ως παράνομο εμπόριο ή παραεμπόριο ή παραοικονομία νοείται κάθε παραγωγική
διαδικασία ή διακίνηση στην αγορά με κάθε φυσικό ή ηλεκτρονικό μέσο, κάθε είδους
εμπορευμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία κυκλοφορούν κατά παράβαση των
διατάξεων του ν. 4308/2014 (Α’ 251) και στερούνται των νόμιμων παραστατικών ή
σημάνσεων, διατίθενται χωρίς την απαιτούμενη άδεια παραχώρησης δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας ή διακινούνται κατά παράβαση διατάξεων σχετικών με την
προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή διατάξεων της ενωσιακής τελωνειακής
νομοθεσίας και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265).
Άρθρο 2
Σύσταση Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς
(ΔΙ.Μ.Ε.Α.)
Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου
Αγοράς», η οποία αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η ως άνω Υπηρεσία έχει την έδρα της στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και υποστηρίζεται λειτουργικά και διοικητικά από τη Γενική Γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
Άρθρο 3
Αποστολή και αρμοδιότητες της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. αποτελεί ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και έχει ως αποστολή:
α) τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών,
καθώς και τη διενέργεια πάσης φύσεως ελέγχων σε κάθε στάδιο διακίνησης και εμπορίας
προϊόντων και υπηρεσιών τόσο κατά την παραγωγή, εισαγωγή, διακίνηση, αποθήκευση,
όσο και κατά τη διάθεση των προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών,
β) τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄173) και του ν. 4497/2017
(Α’ 171), καθώς και κάθε άλλης διάταξης εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, 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 και υπηρεσιών και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων από τα
όργανά της, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του ν. 2960/2001 (Α’ 265) και του
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ν. 4174/2013 (Α’ 170),
γ) 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) και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων,
δ) τη σύσταση και συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό
επίπεδο,
ε) τη διαπίστωση παραβάσεων και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης ελέγχου, καθώς και την
επιβολή των σχετικών κυρώσεων,
στ) τη συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου 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, των Υπηρεσιών της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), της Δημοτικής Αστυνομίας, του Ενιαίου
Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), των
Διευθύνσεων ελέγχου του Υπουργείου Υγείας και των υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό
έργο σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) και σε εφαρμογή του στρατηγικού
και ετήσιου προγραμματισμού δράσης της ΔΙ.Μ.Ε.Α.,
ζ) την τήρηση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος που αποτελεί κεντρικό σημείο
αναφοράς καταγγελιών και παροχής πληροφοριών για θέματα παράνομης διακίνησης
αγαθών και υπηρεσιών, στα οποία δεν περιλαμβάνονται προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό
καθεστώς φορολόγησης, τη διατήρηση βάσης δεδομένων με στοιχεία που συλλέγονται,
διαχειρίζονται 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,
η) την εκπόνηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και Προγραμματισμού για την αντιμετώπιση
του παράνομου εμπορίου,
θ) την εκπόνηση μελετών, ερευνών και αναλύσεων για την αποτύπωση της υπάρχουσας
κατάστασης της αγοράς, αλλά και την εισήγηση προτάσεων για τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των ελέγχων της,
ι) τη συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες του εξωτερικού για την καταπολέμηση του
παράνομου εμπορίου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου σε διεθνές επίπεδο.
2. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. ασκεί τις σχετικές με την αποστολή της αρμοδιότητες που προκύπτουν σε
όλα τα στάδια διακίνησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών και ασκούνται παράλληλα και
ανεξάρτητα από τις αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης
γενικής ή ειδικής διάταξης. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. μπορεί να συνεργάζεται και να ανταλλάσσει
πληροφορίες ιδίως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την
Επιτροπή Ανταγωνισμού και αντίστοιχες υπηρεσιών άλλων κρατών, καθώς και με όλες τις
υπηρεσίες που αναφέρονται στην περ. στ’ της παρ. 1, με υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και διεθνείς ενώσεις και οργανισμούς και να συγκροτεί ομάδες εργασίας ή επιτροπές για
θέματα ελέγχου της αγοράς και αντιμετώπισης της παραοικονομίας και του παράνομου
εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα μικτά
κλιμάκια, κατόπιν σχετικής εντολής ελέγχου, δύνανται να βεβαιώνουν και φορολογικής
φύσεως παραβάσεις που προβλέπονται στο ν. 4177/2013 (Α’ 173) και σχετίζονται με
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υπηρεσίες που προσφέρονται απευθείας στον καταναλωτή.
3. Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην περ. στ’ της παρ. 1, 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, τα αρμόδια όργανα των υπηρεσιών που
καλούνται για συμμετοχή σε ελέγχους υπό την ΔΙ.Μ.Ε.Α., ελέγχονται από τα αρμόδια
πειθαρχικά όργανα για πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλονται οι πειθαρχικές
κυρώσεις των περ. α’ και β’ του άρθρου 109 του ν. 3528/2007 με ανώτατο όριο την επιβολή
προστίμου ίσου με τις αποδοχές έξι (6) μηνών, από τα αρμόδια όργανα των
προαναφερόμενων υπηρεσιών.
4. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. δύναται να προβαίνει σε ανάθεση έργου σε ειδικούς εμπειρογνώμονες –
τεχνικούς συμβούλους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.
5. Για την εκτέλεση της αποστολής και προς διευκόλυνση του έργου της ΔΙ.Μ.Ε.Α. είναι
δυνατή η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου υπό τις προϋποθέσεις της κείμενης
νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη
συνεργασία της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα για τη βελτιστοποίηση
της αποτελεσματικότητας των ελέγχων της αγοράς και την πάταξη του παράνομου
εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.
7. 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 του ελέγχου
αγοράς.
8. Από τη δημοσίευση του παρόντος το ΣΥΚΕΑΑΠ του άρθρου 100 του ν. 4497/2017 (Α’ 171)
καταργείται και η ΔΙ.Μ.Ε.Α. καθίσταται καθολικός διάδοχος του ΣΥΚΕΑΑΠ και υπεισέρχεται
στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού.
9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του εκάστοτε αρμόδιου
Υπουργού, δύναται να εκχωρούνται στην ΔΙ.Μ.Ε.Α. ελεγκτικές αρμοδιότητες και των λοιπών
Υπηρεσιών της περ. στ’ της παρ. 1.
Άρθρο 4
Οργάνωση και λειτουργία της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) Το 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,
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β) Τμήμα Ελέγχου Αγοράς.
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.
4. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. λειτουργεί καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο. Ο τρόπος αποζημίωσης για την
υπερωριακή, νυχτερινή απασχόληση και την απασχόληση κατά τις αργίες των
υπηρετούντων στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. καθορίζεται σύμφωνα με την περ. 3 της παρ. Γ του άρθρου 20
του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθμίζονται τα ειδικότερα
θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της ΔΙ.Μ.Ε.Α., καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέμα με την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 5
Διοικητής της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1. Στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. συστήνεται θέση Διοικητή, ο οποίος προΐσταται της Υπηρεσίας.
2. Ο Διοικητής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για θητεία
τριών (3) ετών. Διοικητής μπορεί να διορίζεται ιδιώτης ή μόνιμος ή ιδιωτικού δίκαιου
αορίστου χρόνου υπάλληλος, του στενού δημόσιου τομέα, είτε με απόσπαση είτε με
μετακίνηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με επιχειρησιακή εμπειρία στην
οργάνωση, τον συντονισμό και την εκτέλεση ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων ελέγχου. Η
θητεία του δύναται να ανανεωθεί για τρία (3) ακόμη έτη. Με την ίδια απόφαση μπορεί να
καθορίζεται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, η μηνιαία αμοιβή, κατ’ ανώτατο
όριο, στο 80% των εκάστοτε μηνιαίων αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου εκτός εάν
οι μηνιαίες αποδοχές της οργανικής του θέσης είναι υψηλότερες.
3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Διοικητής αναπληρώνεται από Αναπληρωτή
Διοικητή, που ορίζεται από τον ίδιο και είναι προϊστάμενος διεύθυνσης σε μία από τις δύο
διευθύνσεις της ΔΙ.Μ.Ε.Α..
4. Ο Διοικητής εποπτεύει και συντονίζει το έργο των Υπηρεσιών της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και μεριμνά
για την εύρυθμη λειτουργία και την επιχειρησιακή της επάρκεια.

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Διευθύνσεων και Τμημάτων
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι αρμοδιότητες των
Διευθύνσεων και τμημάτων του άρθρου 4, καθώς και κάθε άλλη σχετική διαδικασία για την
εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.
Άρθρο 7
Αποσπάσεις προσωπικού
1.

Δύναται να αποσπώνται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α με κοινή απόφαση των αρμοδίων για θέματα
προσωπικού οργάνων του Υπουργείου προέλευσης και του Υπουργείου υποδοχής
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αντίστοιχα, με διετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται με όμοιο τρόπο για δύο (2)
ακόμα έτη, υπάλληλοι των κάτωθι υπηρεσιών:
α) Δέκα (10) υπάλληλοι ή προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ.
β) Δύο (2) υπάλληλοι ή προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας του Λιμενικού Σώματος.
γ) Ένας (1) υπάλληλος του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).
δ) Ένας (1) υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων.
2.

Οι ως άνω υπάλληλοι τοποθετούνται στη Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για
τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου της ΔΙ.Μ.Ε.Α..

Άρθρο 8
Ετήσιος Προγραμματισμός Δράσης
1. Την 1η Νοεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους υποβάλλεται από τον Διοικητή της
ΔΙ.Μ.Ε.Α. στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο ετήσιος προγραμματισμός δράσης
της ΔΙ.Μ.Ε.Α., ο οποίος και τον εγκρίνει έως το τέλος του μηνός Νοεμβρίου του ίδιου
ημερολογιακού έτους.
2. Στον ετήσιο προγραμματισμό δράσης περιλαμβάνονται ποσοτικοί στόχοι και δείκτες για
την παρακολούθηση των ελέγχων και τις αρχές που διέπουν τον συντονισμό των
συναρμόδιων υπηρεσιών.
Άρθρο 9
Έκθεση Πεπραγμένων
Η έκθεση πεπραγμένων της ΔΙ.Μ.Ε.Α., που συντάσσεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης
Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου και
εγκρίνεται από τον Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α., περιλαμβάνει τον απολογισμό της δράσης για
το έργο της κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, καθώς και προτάσεις για θέματα
βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου και της λειτουργίας των υπηρεσιών. Η ανωτέρω έκθεση
υποβάλλεται από τον Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α. για έγκριση στον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων το αργότερο έως την 1η Φεβρουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους.
Άρθρο 10
Οικονομική διαχείριση
1.
Οι δαπάνες για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και της
ανάπτυξης και συντήρησης του εξοπλισμού της βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι δαπάνες που αφορούν στη μετακίνηση,
διανυκτέρευση και αποζημίωση των υπαλλήλων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. καλύπτονται από τον ετήσιο
προϋπολογισμό της Υπηρεσίας με αποκλειστική ευθύνη έγκρισης και εκκαθάρισης αυτών
των δαπανών από τον Διοικητή κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης νόμου.
2.
Στο πλαίσιο παρακολούθησης και επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων της
ΔΙ.Μ.Ε.Α., το τριάντα τοις εκατό (30%) των εισπραχθέντων προστίμων που προέκυψαν από
τις ελεγκτικές ετήσιες δραστηριότητές της πιστώνονται στον προϋπολογισμό της.
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Άρθρο 11
Ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1. Οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 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. 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.
2.

Ειδικότερα οι ελεγκτές του ΔΙ.Μ.Ε.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους:

α) Έχουν πρόσβαση και λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή
σχετίζεται με την άσκηση του έργου τους, ύστερα από σχετική υπηρεσιακή εντολή, χωρίς να
υπόκεινται στους περιορισμούς της νομοθεσίας περί φορολογικού και τραπεζικού
απορρήτου, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
β) 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 προβλέπονται 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.
γ) 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..
δ) 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, για το οποίο επιβάλλονται οι
πειθαρχικές κυρώσεις των περ. α’ και β’ του άρθρου 109 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) με
ανώτατο όριο την επιβολή προστίμου ίσου με τις αποδοχές έξι (6) μηνών, από τα αρμόδια
όργανα των προαναφερόμενων υπηρεσιών.
Άρθρο 12
Εκπαίδευση − Επιμόρφωση
Το προσωπικό της ΔΙ.Μ.Ε.Α. συμμετέχει σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο του
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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 13
Προϊστάμενοι μονάδων
Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. ορίζονται με τριετή θητεία και
δυνατότητα άπαξ ανανέωσης. Η επιλογή των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των
Τμημάτων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. γίνεται αποκλειστικά από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α., λαμβάνοντας υπόψη το υπηρεσιακό προφίλ
και τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, οι οποίοι καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης. Για
τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. η κατοχή τίτλου ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής είναι υποχρεωτική.
Άρθρο 14
Κατανομή οργανικών θέσεων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1.
Η κατανομή των θέσεων προσωπικού της ΔΙ.Μ.Ε.Α. ανά εργασιακή σχέση,
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και η τοποθέτηση των υπαλλήλων της, διενεργείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 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).
2.
Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης των Υπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να τροποποιείται ο ελάχιστος
αριθμός των οργανικών θέσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που
αναφέρονται στην παρ. 1.
Άρθρο 15
Στελέχωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1.
Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. εκτός του διαθέσιμου προσωπικού της, δύναται να στελεχωθεί με
απόσπαση, μετάταξη ή μετακίνηση υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, μονίμων ή
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
2.
Η απόσπαση κατά τα ανωτέρω είναι διετής και διενεργείται με κοινή απόφαση του
αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του αρμόδιου οργάνου
του φορέα προέλευσης του αποσπώμενου υπαλλήλου κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή
ειδικής διάταξης. Μετά το πέρας της διετίας, η απόσπαση των υπαλλήλων δύναται να
παραταθεί μία μόνο φορά για το ίδιο χρονικό διάστημα ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερόμενου και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
3.
Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι της παρ. 1, στην περίπτωση που ασκούν καθήκοντα
ελεγκτή, μπορούν να ασκούν τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του φορέα προέλευσής τους, στον
οποίο διατηρούν την οργανική τους θέση.
4.
Οι μετατάξεις προσωπικού στην ΔΙ.Μ.Ε.Α. διενεργούνται, έπειτα από πρόσκληση του
αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ολοκληρώνονται με την
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έκδοση κοινής απόφασης των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, κατά παρέκκλιση από κάθε
άλλη διάταξη νόμου.
Άρθρο 16
Διοικητική υποστήριξη – Πειθαρχικές κυρώσεις
1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. υποστηρίζεται οικονομικά από τις Διευθύνσεις Διοικητικού και Οικονομικού
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
2. Το προσωπικό της ΔΙ.Μ.Ε.Α., υπάγεται ως προς τις υπηρεσιακές και πειθαρχικές
διαδικασίες, στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/2007, Α’ 26).
Άρθρο 17
Τροποποίηση άρθρου 56 του π.δ. 147/2017
1. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το άρθρο 56 του π.δ. 147/2017 (Α’
192), πλην της περ. β’ της παρ. 1 και των περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 2.
2. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Παρατηρητηρίων και Τιμών μεταφέρονται στη
ΔΙ.Μ.Ε.Α. και συγκεκριμένα στο Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Εποπτείας
Ηλεκτρονικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και
Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Χημικών
Αναλύσεων μεταφέρονται στο Τμήμα Ελέγχου της Αγοράς της Διεύθυνσης
Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου.
Άρθρο 18
Τροποποίηση άρθρου 20 του ν. 4354/2015
Η περ. 3 της παρ. Γ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 τροποποιείται ως εξής:
«3. Ο αριθμός των ωρών νυκτερινής, Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και λοιπών
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για το προσωπικό φύλαξης και το προσωπικό καθαριότητας
των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του
Κέντρου Λήψεως και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕ.Λ.Ε.Σ.Σ.), των Ν.Π.Δ.Δ. που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, του προσωπικού των
καταστημάτων κράτησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη του
προσωπικού των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του
Κεφαλαίου Β' του παρόντος νόμου, των τελωνειακών και φοροελεγκτικών υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
των υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Ανάπτυξης που συμμετέχουν στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. για την άσκηση ελέγχου για την
αντιμετώπιση του παραεμπορίου, καθορίζεται με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου
Υπουργού, κατ' εξαίρεση των διατάξεων της περ. β' της παρ. Α2, στο πλαίσιο των
εγκεκριμένων σχετικών πιστώσεων.».
Άρθρο 19
Τροποποίηση άρθρου 13 του ν. 4177/2013
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Το άρθρο 13 του ν. 4177/2013 (ΑΑ’ 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 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, 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.».
Άρθρο 20
Τροποποίηση άρθρου 17 του ν. 4177/2013
Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4177/2013 (Α’ 173) προστίθεται περ. θ’ ως εξής:
«θ) Η Δημοτική Αστυνομία».
Άρθρο 21
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3377/2005
1. Προστίθενται παρ. 5α και 5β στο άρθρο 11 του ν. 3377/2005 (Α’ 202) ως εξής:
«5α. Για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων επιβάλλονται
τα κάτωθι πρόστιμα:

ΠΑΡΑΒΑΣΗ
Για
διακίνηση
και
εμπορία
απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων συνολικού αριθμού τεμαχίων
έως 500
Για
διακίνηση
και
εμπορία
απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων συνολικού αριθμού τεμαχίων
από 501 έως 1000
Για
διακίνηση
και
εμπορία
απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων συνολικού
αριθμού τεμαχίων από 1001 έως 3000
Για
διακίνηση
και
εμπορία
απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων συνολικού
αριθμού τεμαχίων από 3001 έως 5000

ΠΡΟΣΤΙΜΟ
(ποσά σε
ΕΥΡΩ)

1.500

5.000

10.000

40.000
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Για
διακίνηση
και
εμπορία
απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων συνολικού
αριθμού τεμαχίων από 5001 και άνω

100.000

Στην περίπτωση διαπιστωμένης διακίνησης και εμπορίας απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων εκτός των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα
ενημερώνεται και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την έλλειψη παραστατικών
εμπορίας και διακίνησης.
Για την περίπτωση διακίνησης απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων άνω των τριών
χιλιάδων (3000) 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 το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α, στην οποία
αναγράφονται: α) τα στοιχεία της ταυτότητας του παραβάτη πωλητή, β) ο χρόνος και ο
τόπος τελέσεως της παράβασης και η γ) 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
ελεγχόμενου να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία από το ελεγκτικό όργανο επί της έκθεσης
βεβαίωσης. Σε κάθε περίπτωση η έκθεση βεβαίωσης παράβασης, κατατίθεται στον φορέα
ελέγχου από τους ελεγκτές, μαζί με το πρωτόκολλο κατάσχεσης-καταστροφής.
Η πράξη επιβολής διοικητικής κύρωσης υπόκειται σε ένσταση, 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.».
2. Η παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Με την επιφύλαξη των προηγούμενων παραγράφων, στις περιπτώσεις ένδειξης
παραβίασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε εμπορεύματα, εντός αποθηκευτικών
ή στεγασμένων χώρων, για τα οποία ο κύριος ή κάτοχός τους προβάλλει αντιρρήσεις
εγγράφως ως προς την καταστροφή 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 επόμενων παραγράφων του παρόντος.
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 εμπορικού σήματος, 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, σύμφωνα με την παρ. 8, μαζί με ληφθέν δείγμα των κατασχεθέντων
εμπορευμάτων εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την έκδοση του πρωτοκόλλου
κατάσχεσης.
δ. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής η αρμόδια Αρχή εκδίδει πόρισμα περί της
παραβίασης ή μη των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας εντός δεκαπέντε (15)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της έκδοσης του πρωτοκόλλου κατάσχεσης.
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ε. Σε περίπτωση που 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, εφόσον αυτός δεν προβάλλει
αντιρρήσεις εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση, τα κατασχεθέντα
εμπορεύματα καταστρέφονται με μέριμνα της αρμόδιας Αρχής με έκδοση σχετικού
πρωτοκόλλου.
ζ. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται οι κυρώσεις της περ. β’.
Τα έξοδα καταστροφής επιβάλλονται στον δικαιούχο για τα κατασχεθέντα εμπορεύματα,
που
του
αναλογούν,
σύμφωνα
με
το
πρωτόκολλο
κατάσχεσης.
Σε περίπτωση υποβολής έγγραφων αντιρρήσεων επί του πορίσματος από τον κάτοχο των
εμπορευμάτων, η αρμόδια Αρχή γνωστοποιεί τούτο στον δικαιούχο μέσα σε προθεσμία
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης, για να ασκήσει τα κατά νόμο
δικαιώματά του.
Εάν μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν γνωστοποιηθεί στην υπηρεσία το
αποτέλεσμα της ενέργειας του δικαιούχου, αίρεται η προσωρινή κατάσχεση.».
Άρθρο 22
Ειδικές και μεταβατικές διατάξεις
1.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ρυθμίζονται
ειδικότερα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της ΔΙ.Μ.Ε.Α., καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
2. Ο Εκτελεστικός Υπεύθυνος του ΣΥΚΕΑΑΠ με την έναρξη λειτουργίας της ΔΙ.Μ.Ε.Α., ορίζεται
Διοικητής της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
3. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. και τα όργανά της δύνανται ανά πάσα στιγμή 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.
4. Οι υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων 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.
5. Από τη δημοσίευση του παρόντος, οι υπηρετούντες υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ελέγχων
και Παρατηρητηρίων δύναται να τοποθετούνται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μετά από εισήγηση του Γενικού
Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
6. Το αρχείο και οι εκκρεμείς υποθέσεις των καταργούμενων μονάδων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μεταφέρονται από
τη δημοσίευση του παρόντος στο Τμήμα Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης της
ΔΙ.Μ.Ε.Α..
7. Οι έχοντες αρμοδιότητα να παρίστανται, να εκπροσωπούν την υπηρεσία, να καταθέτουν
ως μάρτυρες έναντι δικαστικών, εισαγγελικών, ανακριτικών και λοιπών αρχών της δημόσιας
διοίκησης για εκκρεμείς υποθέσεις, των καταργούμενων μονάδων του Υπουργείου
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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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Άρθρο 23
Ραδιοφάρμακα
1. Για τη λειτουργία μονάδων παραγωγής ισοτόπων - ραδιοφαρμάκων με σκοπό την άσκηση
οικονομικής δραστηριότητας, εκτός από τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της
υπ’ αρ. 45872/2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1103), απαιτείται και η τήρηση των
διατάξεων του ν.δ. 96/1973 (Α΄172) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3982/2011 (Α΄143)
και του ν. 4442/2016 (Α΄230).
2. Σε αδειοδοτημένες δραστηριότητες σύμφωνα με την υπ’ αρ. 45872/2019 κοινή υπουργική
απόφαση, που υπάγονται στις διατάξεις του ν.δ. 96/1973, δεν επιβάλλονται πρόστιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3982/2011 και του άρθρου 23 του ν.
4442/2016, εφόσον εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στο ανωτέρω νομοθετικό διάταγμα, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3982/2011.
Άρθρο 24
Αρμοδιότητα ΤΕΕ για τη διενέργεια πιστοποιήσεων
Στο άρθρο 4 του π.δ. 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως
Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων» (Α’ 430), η παρ. 5 αναριθμείται σε παρ. 6 και
προστίθεται νέα παρ. 5, ως εξής:
«5. Το ΤΕΕ δύναται να προβαίνει σε πιστοποίηση προσώπων σύμφωνα με την κείμενη
ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τη διαδικασία διαπίστευσης, για το σύνολο
των δραστηριοτήτων του σκοπού του.».
Άρθρο 25
Παράταση προθεσμίας για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας των
Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής
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 τις διατάξεις των άρθρων 9 επ. του π.δ. 79/2004 (Α` 62) ή τις
διατάξεις του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), χορηγείται έγκριση εγκατάστασης, όπου απαιτείται.
Εφόσον ο φορέας της εγκατάστασης υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή όλα τα νόμιμα
δικαιολογητικά σε προθεσμία τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της απόφασης του
άρθρου 48 ΙΑ του ν. 4442/2016 (Α’ 230), η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται χωρίς την
επιβολή προστίμου. Μετά την έγκριση εγκατάστασης, ο φορέας υποχρεούται στην υποβολή
της γνωστοποίησης. Εφόσον η γνωστοποίηση υποβληθεί εντός της ανωτέρω ταχθείσας
προθεσμίας και πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.».
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Άρθρο 26
Κανονισμοί Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών
Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ)
Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 59 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται το πλαίσιο των
κοινών κανόνων και κατευθύνσεων οργάνωσης και λειτουργίας των Οργανωμένων
Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων σχετικά με τις
αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) ή
της Εταιρίας Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΔΕΠ), τους όρους και προϋποθέσεις
εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων εντός των ΟΥΜΕΔ, τις παρεχόμενες
υπηρεσίες και οικονομικές υποχρεώσεις ιδιοκτητών ακινήτων και επιχειρήσεων, τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ιδιοκτητών ακινήτων και επιχειρήσεων, τις ρυθμίσεις
οργάνωσης και διαχείρισης κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, πραγμάτων και
εγκαταστάσεων, τα θέματα διαχείρισης και ελέγχων, τα θέματα που διασφαλίζουν τη
διοικητική αποτελεσματικότητα της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό και
ειδικό θέμα αναγκαίο για τη λειτουργία των ΟΥΜΕΔ. Τυχόν διατάξεις υφιστάμενων
κανονισμών λειτουργίας ΟΥΜΕΔ που έρχονται σε αντίθεση με το ανωτέρω πλαίσιο κανόνων
και κατευθύνσεων οφείλουν να εναρμονισθούν με αυτό εντός της προθεσμίας που ορίζεται
με την απόφαση του πρώτου εδαφίου.
4. Ύστερα από αίτημα στην ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ του είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των
εγκατεστημένων επιχειρήσεων, ή σωματείου που έχει λάβει ρητή έγκριση για την υποβολή
του σχετικού αιτήματος από το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του συνόλου των
εγκατεστημένων επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ του ν. 4458/1965 (Α΄33), ΒΕΠΕ του ν. 2545/1997 (Α’
254) και ΕΠ του ν. 3982/2011 (Α’ 143), δύναται να συστήνεται Επιτροπή Διαβούλευσης για
την εξέταση προτάσεων τροποποίησης υφιστάμενου κανονισμού λειτουργίας. Η Επιτροπή
συγκροτείται από την ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την
υποβολή του αιτήματος και απαρτίζεται:
α. από τον Πρόεδρο και δύο (2) μέλη, που προτείνονται από την ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ,
β. από έναν (1) εκπρόσωπο του τοπικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου,
γ. από δύο (2) εκπροσώπους των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στις ΒΙΠΕ του ν. 4458/1965,
ΒΕΠΕ του ν. 2545/1997 ή ΕΠ του ν. 3982/2011, εκ των οποίων ο ένας είναι εκπρόσωπος του
πλέον αντιπροσωπευτικού σωματείου με μέλη τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, εφόσον
υπάρχει, και ο δεύτερος είναι εκπρόσωπος των επιχειρήσεων.
Το πόρισμα της ανωτέρω Επιτροπής, εφόσον εγκριθεί τουλάχιστον από το πενήντα τοις
εκατό (50%) συν μία ψήφο των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στον ΟΥΜΕΔ και υπό την
προϋπόθεση ότι οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις καταλαμβάνουν τουλάχιστον το πενήντα
ένα τοις εκατό (51%) της έκτασης του ΟΥΜΕΔ, μη προσμετρούμενων των κοινοχρήστων
χώρων, 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.».
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Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (Α΄16)
1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16),
αντικαθίστανται ως εξής:
«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 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 ιδρυθέντος δυνάμει του άρθρου 6 του ν.
4109/2013 (Α΄16) νομικού προσώπου με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Υποδομών
Ποιότητας», καθώς και του ιδρυθέντος δυνάμει του ν. 4468/2017 (Α΄ 61) νομικού
προσώπου με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης», οι οποίες εμφανίζουν
εκατέρωθεν απαιτήσεις (του δεύτερου) και υποχρεώσεις (του πρώτου), γεννηθείσες
έως και τις 31.10.2017, συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων πενήντα
εννέα χιλιάδων εκατόν δέκα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1.859.110,70€),
διαγράφονται, όπως και οι αντιστοιχούσες σ΄ αυτές απαιτήσεις και υποχρεώσεις,
θεωρούμενες ως μηδέποτε γεννήσασες έννομες συνέπειες.

Άρθρο 28
Ναυπηγεία
Η προθεσμία ολοκλήρωσης της τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών
δραστηριοτήτων παρατείνεται έως την 31η.12.2021, προκειμένου να καταστούν
συμβατές με τις διατάξεις του ν. 3982/2011 (Α’ 143) και τις κανονιστικές πράξεις που
έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού.

Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 7 του π.δ. 112/2012
Η παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 112/2012 (Α΄ 197) αντικαθίσταται ως εξής :
«4. Μετά 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
14

υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Η κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης
καλής εκτέλεσης στις αρμόδιες αρχές είναι υποχρεωτική για τη σύνδεση της
εκτελεσθείσας εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας. Το περιεχόμενο της
υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο παράρτημα Β του παρόντος. Η
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, πλην των διπλωματούχων μηχανικών, όταν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό για τη σύνδεση με τα δίκτυα, θεωρείται για το
γνήσιο της υπογραφής του υδραυλικού, με αναφορά στην ειδικότητα και κατηγορία της
άδειάς του και τη χρονική ισχύ της, αυθημερόν από το οικείο επαγγελματικό σωματείο
ή από την οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας.».

Άρθρο 30
Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων και λοιπές ρυθμίσεις
1. 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.
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.
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 υφιστάμενη μητρώα της οποίας καταργούνται από τον χρόνο που θα
οριστεί στην κοινή απόφαση του προηγούμενου εδαφίου.».
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 διατάξεων των άρθρων 3, 8 και
10 της ως άνω απόφασης.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής
απόφασης καταργείται.

Άρθρο 31
Τροποποίηση άρθρου 55Α του ν. 3982/2011
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 55Α του ν. 3982/2011 (Α΄143), αντικαθίσταται
ως εξής:
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«Η πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή γίνεται με πράξη της οικείας υπηρεσίας
δόμησης, μετά από αίτημα του ιδιοκτήτη των ακινήτων. Η ως άνω πράξη μεταγράφεται
υποχρεωτικά στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο στα
στοιχεία των ακινήτων. Για την έκδοση της ως άνω πράξης, προηγείται η υποβολή
πιστοποιητικού εγγραπτέων πράξεων για καθένα από τα ακίνητα που σχετίζονται με τη
μεταφορά συντελεστή.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 32
Συγκρότηση επιτροπών για τους διαγωνισμούς που κατατείνουν στη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημοσίου
και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
1. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παρ. 3 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) ως
εξής:
«Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, που
λειτουργούν στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων που
υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύμφωνα με το ν.
3389/2005 (Α΄ 232), οι αναθέτουσες αρχές δύναται να διενεργούν κλήρωση κατά τις
διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).».
2. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 4413/2016 (Α’ 148) ως
εξής:
«Για την επιλογή των μελών των συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου,
τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων παραχώρησης
που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύμφωνα με το ν.
3389/2005 (Α΄ 232), οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δύναται να διενεργούν
κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).».
Άρθρο 33
Τροποποίηση των διατάξεων του α.ν. 89/1967
1. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 του α.ν. 89/1967 (Α’ 132)
καταργούνται.
2. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του α.ν. 89/1967 αντικαθίσταται ως εξής:
«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.».
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β) Οι διατάξεις της περ. α’ καταλαμβάνουν τις ενισχύσεις που χορηγούνται μετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου.
3. Το άρθρο 8 του α.ν. 89/1967 αναριθμείται σε 9 και προστίθεται νέο άρθρο 8 ως εξής:
«Άρθρο 8
Οι ενισχύσεις των άρθρων 6 και 7 του παρόντος 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 υπουργική απόφαση του παρόντος άρθρου, εκδίδονται με σειρά
προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος κατά τα οριζόμενα στο
δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 και μέχρι εξάντλησης του καθορισθέντος για το
έτος ποσού. Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο της 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 έχει μέχρι τότε ολοκληρωθεί η
υπογραφή της απόφασης και η αποστολή της προς δημοσίευση.
Προκειμένου 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 προβλεπόμενων δικαιολογητικών 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.
4. Στην παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) προστίθεται περ. η’ ως εξής:
«η. γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις
διατάξεις του α.ν. 89/1967».
5. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967 αντικαθίσταται ως εξής:
«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
17

Δημοσίων Εσόδων, καθώς και έναν ορκωτό ελεγκτή, ως μέλη».
Άρθρο 34
Τροποποιήσεις των διατάξεων του ν. 4399/2016 - Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης
των υπαχθέντων στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011 επενδυτικών
σχεδίων
1. Η περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4399/2016 (Α΄117), αντικαθίσταται, ως εξής:
«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 προηγούμενων οικονομικών ετών των στοιχείων
ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Σε
περίπτωση που δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με την δραστηριότητα
αποσβέσεις, τεκμαίρεται η μη πλήρωση του σχετικού κριτηρίου.».
2.α. Η περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής :
«β. Η αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού
(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. στην περίπτωση που 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 υποβαλλομένου επενδυτικού σχεδίου που συνδέονται με την απόκτηση
επιχειρηματικής εγκατάστασης.».
β. Το πρώτο εδάφιο της περ. στ’ της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4399/2016, αντικαθίσταται
ως εξής:
«στ. η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά
κυριότητα στον φορέα της επένδυσης εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή
φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή έχει μισθωθεί από το Δημόσιο, νομικά ή φυσικά
πρόσωπα για τον σκοπό αυτόν για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.».
3. α. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016, προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που, στο πλαίσιο πιστοποίησης της υλοποίησης του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό
(50%), της περ. α’ της παρούσας, 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 αποδεικνύονται από επίσημα παραστατικά
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όπως προεμβάσματα, ανοίγματα πιστώσεων, διάτρητες ή απλές αποδείξεις, και να
συνοδεύονται από συμφωνητικό παραγγελίας με λεπτομερή περιγραφή των
παραγγελθέντων ειδών και έργων.».
β. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016, προστίθενται τα εδάφια ως εξής:
«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 τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) κατά τις διατάξεις της
παρούσας.».
4. H παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4609/2019 (Α΄67) αντικαθίσταται ως εξής :
«3. Οι ρυθμίσεις της παρ. 1 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα επενδυτικά σχέδια των ν.
3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8).».
5. Η παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4399/2016 τροποποιείται 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 υποβάλλεται ικανός αριθμός αιτημάτων υπαγωγής, ο οποίος
ορίζεται σε είκοσι (20) αιτήματα, δεν καθίσταται υποχρεωτική η διενέργεια πράξεων
υλοποίησης και ολοκλήρωσης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
του Αναπτυξιακού νόμου (ΠΣΚΕ).».
6. Η υποπερ. ββ΄ της περ. α’ της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016, τροποποιείται ως
εξής:
«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 στις διατάξεις του ν. 1337/1983 (Α΄
33) είτε στις διατάξεις του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) είτε αυτές του 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 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 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».
7. Στο άρθρο 85 του ν. 4399/2016 προστίθεται παρ. 19, ως εξής:
«19. Οι συνέπειες που προβλέπονται για παραβάσεις επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στις
διατάξεις του ν. 2601/1998 (Α΄81) επέρχονται εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός δεκαετίας
από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας, από όργανα που είναι κατά νόμο αρμόδια για τον έλεγχο των
κατά περίπτωση στοιχείων.».
8. α. Στο δεύτερο και τέταρτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016
οι λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2020» αντικαθίστανται με τις λέξεις «31 Μαρτίου 2021».
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β. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 οι λέξεις «31
Δεκεμβρίου 2020» αντικαθίστανται με τις λέξεις «31 Μαρτίου 2021».
γ. Στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 76 του του ν. 4399/2016 οι λέξεις «31 Δεκεμβρίου
2020» αντικαθίστανται με τις λέξεις «31 Μαρτίου 2021»
δ. Στο πρώτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 οι λέξεις «31
Δεκεμβρίου 2020» αντικαθίστανται με τις λέξεις «31 Μαρτίου 2021».
ε. Στο δωδέκατο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016 οι λέξεις «Τριμελούς
Επιτροπής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Πενταμελούς Επιτροπής».
Άρθρο 35
Ένταξη αθλητικών εγκαταστάσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016
Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης 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 κλπ) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης,
αντισφαίρισης κλπ, και
β. 93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).
Άρθρο 36
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3908/2011
Το πρώτο εδάφιο της περ. ββ’ της παρ. Α’ του άρθρου 14Β του ν. 3908/2011 (Α’ 8),
αντικαθίσταται ως εξής:
«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 δυο περιπτώσεις στο σύνολο του
ενισχυόμενου κόστους, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο, και έως τον διπλασιασμό του
εγκεκριμένου κόστους της κατηγορίας:».
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
1. Το άρθρο 22Α του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται 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 τον χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά
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ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των δαπανών της παρούσας
καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του αρμοδίου για την
Έρευνα και την Τεχνολογία Υπουργού μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αν προκύψουν ζημίες μετά 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 διαδικασία 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 τα οριζόμενα 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 παραγράφου αυτής, διενεργούνται από την
αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Μετά την άπρακτη παρέλευση
της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί.
γ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμοδίου για την Έρευνα και την
Τεχνολογία Υπουργού, μετά 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 τις διατάξεις του 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 στις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
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
το ν. 4449/2017, όπως ισχύουν για τις οντότητες μη δημοσίου συμφέροντος.
δ) Οι εκθέσεις ελέγχου της παραγράφου 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. Σε
περίπτωση που κατά τον ως άνω δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώνονται παραβάσεις των
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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 τυχόν επιβολή κυρώσεων της παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 4449/2017.».
2. Οι διατάξεις της παρ. 1 αναφορικά με την εφαρμογή του ποσοστού 100% τίθενται σε ισχύ
από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.
3. Οι διαδικασίες της παρ. 3 του άρθρου 22 Α του ν.4172/2013, όπως προστίθεται 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 στην Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέχρι τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 38
Τροποποίηση άρθρου 17 ΚΦΔ σχετικά με τη χορήγηση φορολογικών στοιχείων
στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 προστίθεται περίπτωση ιζ’ ως εξής:
«ιζ) στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων στοιχεία μητρώου και οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων που υποβάλλουν
αίτηση για εγγραφή ή είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων.».
2. Στο τέλος του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 προστίθεται νέα παρ. 7 ως εξής:
«7. 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 στη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας δυνάμει της περ. ιζ’ της παρ. 1.».

Άρθρο 39
Εξαίρεση από το ενιαίο μισθολόγιο ερευνητών σε προγράμματα μη χρηματοδοτούμενα
από τον κρατικό προϋπολογισμό
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), προστίθεται περ. στ΄ ως εξής:
«στ) το προσωπικό, που απασχολείται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε έργα ή
προγράμματα, των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εποπτεύονται από το κράτος
και είναι μη χρηματοδοτούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, αλλά χρηματοδοτούμενα αποκλειστικά από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους, με
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28».
2. Στο τέλος του άρθρου 93 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το προσωπικό της παραγράφου αυτής, που απασχολείται σε έργα ή προγράμματα μη
χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, αλλά χρηματοδοτούμενα αποκλειστικά από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους δεν
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υπάγεται μισθολογικά στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν στο προσωπικό
του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου
αποδοχών όπως καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).».
Άρθρο 40
Αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών
Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 133 του ν. 4472/2017 (Α’ 74),
προστίθεται η φράση:
«καθώς και το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ερευνητικά κέντρα ή
ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), όπως ισχύει.».
Άρθρο 41
Δικαίωμα αμοιβής αξιολογητών
Η παρ. 3 του άρθρου 135 του ν. 4472/2017, αντικαθίσταται ως εξής:
«3.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, 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 42
Παρεμβάσεις για την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Καινοτομίας
1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4310/2014 (Α’ 258), τροποποιείται ως
ακολούθως:
«Η Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ), η οποία
ενσωματώνει τη Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση είναι η
αποτύπωση της στρατηγικής της Χώρας στον τομέα της ΕΤΑΚ. »
2. Η περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4310/2014, τροποποιείται ως ακολούθως:
«ζ) Η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτομίας με τη λήψη
ειδικών μέτρων αντιμετώπισης των ανεπαρκειών της αγοράς και την ενθάρρυνση της
συνεργασίας τους με τις μεγάλες επιχειρήσεις στον τομέα της ΕΤΑΚ.».
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4310/2014, προστίθεται περίπτωση ιη’ ως εξής:
«ιη) Η αξιοποίηση, ανάδειξη και διάθεση των ψηφιακών δεδομένων που αφορούν δράσεις
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ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας, καθώς και τα αποτελέσματα της ερευνητικής
δραστηριότητας.».
4. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4310/2014, τροποποιείται ως ακολούθως:
«Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, η ΓΓΕΤ συντάσσει το τελικό
σχέδιο της ΕΣΕΤΑΚ το οποίο εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό.».

Άρθρο 43
Αποσύνδεση της Γ.Γ.Ε.Τ. από το Ινστιτούτο Έρευνας του Βυζαντινού Πολιτισμού
1.
2.

Η περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 155/2007 (Α’ 198) καταργείται.
Η περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 155/2007 (καταργείται.
Άρθρο 44
Καθορισμός του ΕΛΙΑΜΕΠ ως δικαιούχου χρηματοδότησης από το ΕΛΙΔΕΚ
Το πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199),
αντικαθίσταται ως εξής:
« 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).».

Άρθρο 45
Συνεδρίαση επιτροπών μέσω τηλεδιάσκεψης
Η παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«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».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 46
Θέματα Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας
1. Η περ. ι’ του άρθρου 2 του ν. 1100/1980 (Α΄295), αντικαθίσταται ως εξής:
ι) Η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός
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οριοθετείται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α` 65), ή στον ιδιωτικό τομέα σε
τομείς αρμοδιότητάς του για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών».
2. Στο άρθρο 2 του ν. 1100/1980 προστίθενται περιπτώσεις ιστ) και ιζ) ως εξής:
«ιστ) Η υλοποίηση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών σχετικών με τις
δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος σε συνεργασία με Πανεπιστήμια.
ιζ) Η ίδρυση ή η συμμετοχή σε αστικές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείες υπό τον όρο
ότι οι σκοποί των εταιρειών αυτών είναι συναφείς με τους οριζόμενους από τις διατάξεις του
παρόντος νόμου σκοπούς του Ο.Ε.Ε. Το Ο.Ε.Ε. δύναται να ιδρύσει ή να συμμετάσχει 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, θα υλοποιούν
προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από
διεθνείς οργανισμούς. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων των εταιρειών αυτών ασκείται
πάντοτε από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων εταίρων με τον πρόσθετο
όρο ότι για τη λήψη οποιασδήποτε κατά πλειοψηφία απόφασης απαιτείται στην πλειοψηφία
αυτή να περιλαμβάνεται και η ψήφος του Εκπροσώπου του ΟΕΕ.».
3. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 1100/1980 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλει ανάλογα με τη βαρύτητα του
παραπτώματος τις ακόλουθες ποινές:
α) έγγραφη επίπληξη,
β) χρηματική ποινή έως τρεις χιλιάδες (3.000,00€) ευρώ. Το ύψος της χρηματικής ποινής
μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ.
γ) προσωρινή διαγραφή από μέλος για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών,
δ) οριστική διαγραφή από μέλος εφόσον έχει υποπέσει σε πειθαρχικό αδίκημα καθ’
υποτροπήν και έχει ήδη επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται στις περιπτώσεις γ’ και δ’ να επιβάλει και τη χρηματική
ποινή.
4. Τα ποσά των ποινών της παρ. 3 θεωρούνται έσοδα του ΟΕΕ και εισπράττονται κατά τη
διαδικασία είσπραξης των εσόδων του ΟΕΕ.».
4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 1100/1980 μετά τις λέξεις «οι Πρόεδροι
των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε.» προστίθενται οι λέξεις
«ή οι Γενικοί Γραμματείς των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων του
Ο.Ε.Ε.».
5. Το άρθρο 11 του ν. 1100/1980 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 τις εκλογές τακτική
σύνοδό της.
3. Η θητεία των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων είναι τετραετής. Υποψήφιοι για το
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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 τουλάχιστον δέκα χρόνια.
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 προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με 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 προσωπική παράσταση των πειθαρχικώς διωκομένων
ενώπιον των συμβουλίων αυτών, την εκδίκαση της πειθαρχικής υπόθεσης, καθώς και κάθε
άλλο θέμα πειθαρχικής διαδικασίας.».
6. Στο τέλος του άρθρου 18 του π.δ. 326/1983 (Α’ 117) προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Αν παραιτηθεί ο Πρόεδρος για οποιονδήποτε λόγο, εκλέγεται νέος Πρόεδρος σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος.».
7.Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του π.δ. 326/1983 διαγράφεται η φράση «ή έχει παραιτηθεί».
8. Στην παρ. 3 του άρθρου 19 του π.δ. 326/1983 διαγράφεται η φράση «ή έχει παραιτηθεί».
9. Στο τέλος του άρθρου 19 του π.δ. 326/1983 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Αν παραιτηθεί ο Α΄ Αντιπρόεδρος 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.».
10. Στο τέλος του άρθρου 10 του π.δ. 340/1998 (Α’ 228) προστίθενται παρ. 4, 5, 6 και 7 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 θα 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 τυχόν 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 προβλεπόμενης
διαδικασίας.
6. Σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος, καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα
του άρθρου 14, ανακαλείται η χορηγηθείσα βεβαίωση και το νομικό πρόσωπο παροχής
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λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών διαγράφεται από το αντίστοιχο Μητρώο.».
10. 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 θα 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 τυχόν 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 αυτοδίκαια εκπέσει λόγω της μη τήρησης της προβλεπόμενης
διαδικασίας.
6. Σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος, καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα
του άρθρου 14, ανακαλείται η χορηγηθείσα βεβαίωση και το νομικό πρόσωπο παροχής
λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών διαγράφεται από το αντίστοιχο Μητρώο.».
Άρθρο 47
Τροποποιήσεις άρθρου 58 του ν. 4314/2014
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. Αν οι πιο πάνω επιτροπές ή ομάδες περιλαμβάνουν και μέλη
προερχόμενα από άλλους φορείς, αυτά υποδεικνύονται από τους φορείς τους.».
Άρθρο 48
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδική διάταξη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

(Στοιχεία ελέγχουσας υπηρεσίας)

Αριθμός………………

ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
του άρθρου 11, του ν. 3377/2005
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ
1. Στοιχεία Ελεγχόμενου Πωλητή
Ονοματεπώνυμο ………………………………………………………………………
Όνομα Πατρός………………………… Όνομα Μητρός…………………………….
Έτος Γέννησης…………………………Τόπος Γέννησης…………………………..
Δ/νση Κατοικίας…………………….. Πόλη………………………………………..
Ταχ. Κώδικας……………………… Τηλέφωνο………………………………….
Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου………………… Εκδ. Αρχή………………………………….
Α.Φ.Μ…………………………… Δ.Ο.Υ………………………………………
2. Ιδιότητα Ελεγχόμενου
Πλανόδιος Πωλητής ⃝
Στάσιμος Πωλητής ⃝

Άλλο…………………………….…………

3. Στοιχεία Ελεγχόμενης Επιχείρησης
Επωνυμία ……………………………………………………………………………..
Δ/νση……………………………… Πόλη…………………………………………
Ταχ. Κώδικας…………………… Τηλέφωνο…………………………………..
Α.Φ.Μ…………………………… Δ.Ο.Υ…………………………………………

Β.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
1. Χρόνος και Τόπος τέλεσης της Παράβασης
Ημερομηνία……………………… Ώρα………………………………………
Διεύθυνση……………………… Περιοχή………………………………….
Δήμος………………………… Νομός……………………………………
2. Λεπτομέρειες Παράβασης
Είδος απομιμητικών………………………………………………………………
Απομίμηση Εμπορικών Σημάτων………………………………………………
Ποσότητες…………………………………………………………………………
3. Επιβαλλόμενο Χρηματικό Πρόστιμο (ολογράφως)
…………………………………………………………………………………………………..ΕΥΡΩ………………………………..€
(καταβάλλεται στη Δ.Ο.Υ.)
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Απόψεις Ελεγχόμενου

Ημερομηνία ……./……/………
Ο Ελεγχόμενος

Οι ελεγκτές
1. …………………………………….
2. …………………………………….
3. …………………………………….

(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο)

(ονοματεπώνυμα- Υπογραφές)

Άρνηση Υπογραφής ⃝
Δικαιώματα Ελεγχόμενου
Η πράξη επιβολής διοικητικής κύρωσης υπόκειται σε ένσταση, η οποία ασκείται ενώπιον του
επικεφαλής των οργάνων επιβολής, σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών με έναρξη την πλήρη
γνώση της από τον υπόχρεο. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται μέσα σε προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της ένστασης.
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