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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Επί της αρχής
Η παράλληλη λειτουργία της Διεύθυνσης Ελέγχων και Παρατηρητηρίων της Γενικής
Διεύθυνσης Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του συλλογικού
οργάνου με την ονομασία «Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης
Παραεμπορίου» (ΣΥΚΕΑΑΠ) έχει προκαλέσει σύγχυση ως προς τις αρμοδιότητες των
οργάνων αυτών. Η Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων, μεταξύ άλλων, ελέγχει
την εφαρμογή του νόμου για τη διακίνηση και την εμπορία προϊόντων και
εμπορευμάτων και σε χώρους παροχής υπηρεσιών, καθώς και τη συμμόρφωση των
καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών με τις διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής
Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή. Το ΣΥΚΕΑΑΠ συντονίζει τις ενέργειες των
αρμοδίων αρχών για την πάταξη του παραεμπορίου και τον έλεγχο διακίνησης
προϊόντων και υπηρεσιών και οργανώνει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και
φορείς, σχέδια δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, για τη συγκρότηση
μικτών κλιμακίων. Τόσο δε η Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων, όσο και το
ΣΥΚΕΑΑΠ συμμετέχουν στα μικτά κλιμάκια ελέγχου.
Η παράλληλη λειτουργία των δύο οργάνων ανέδειξε την αναγκαιότητα δημιουργίας
μίας και μόνον δομής, η οποία θα διατηρήσει τα βέλτιστα στοιχεία των προηγούμενων
δομών και συγκεκριμένα την εμπειρία των στελεχών που θα συνεχίσουν να αποτελούν
τον ελεγκτικό βραχίονα της νέας δομής. Περαιτέρω, στη νέα δομή θα λειτουργεί η
Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου, οι επιχειρήσεις της οποίας θα αποσκοπούν στη δημιουργία
αρχείου δράσεων από την επεξεργασία του οποίου θα εξάγονται χρήσιμα δεδομένα.
Επί των άρθρων 1-2
Στο άρθρο 1 παρατίθεται ο ορισμός του παράνομου εμπορίου, του παραεμπορίου και
της παραοικονομίας.
Με το άρθρο 2 προβλέπεται η σύσταση «Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς»
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία και
υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η ως άνω Υπηρεσία έχει
την έδρα της στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και υποστηρίζεται λειτουργικά
και διοικητικά από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
Επί των άρθρων 3-4

Το άρθρο 3 προβλέπει τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες της ΔΙ.Μ.Ε.Α. ως ελεγκτικής
υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι οι

αρμοδιότητες της ΔΙ.Μ.Ε.Α. ασκούνται σε όλα τα στάδια διακίνησης αγαθών και
παροχής υπηρεσιών και ασκούνται παράλληλα και ανεξάρτητα από τις
αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών. Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η υποχρέωση των
συνεργαζόμενων Υπηρεσιών, να συνδράμουν στο έργο της ΔΙ.Μ.Ε.Α., όταν υποβάλλεται
σχετικό αίτημα για τη διενέργεια ελέγχου από τον Διοικητή αυτής, 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., θα ελέγχονται από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και, σε περίπτωση

διαπίστωσης πειθαρχικού παραπτώματος, προβλέπεται η επιβολή των κυρώσεων
των περιπτώσεων α’ και β’ του άρθρου 109 του ν. 3528/2007 με ανώτατη κύρωση την
επιβολή προστίμου ίσου με τις αποδοχές έξι μηνών. Επιπλέον στην παράγραφο 4
προβλέπεται η ανάθεση έργου σε ειδικούς εμπειρογνώμονες – τεχνικούς συμβούλους,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Με την παράγραφο 5
ορίζεται ότι 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, ενώ στην παράγραφο 6
προβλέπεται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, 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. Στην
παράγραφο 7 προβλέπεται η δυνατότητα της ΔΙ.Μ.Ε.Α. 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. Στην παράγραφο 8 ορίζεται ότι από τη
δημοσίευση του παρόντος το ΣΥΚΕΑΑΠ του άρθρου 100 του ν. 4497/2017 (Α’ 171)
καταργείται, ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 9 η ΔΙ.Μ.Ε.Α. καθίσταται καθολικός διάδοχος
του ΣΥΚΕΑΑΠ και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού. Τέλος, στην
παράγραφο 10 προβλέπεται ότι 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 του παρόντος.
Στο άρθρο 4 καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της ΔΙ.Μ.Ε.Α., η οποία
αποτελείται από ένα Γραφείο Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης και δύο
Διευθύνσεις, αφενός τη Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για την Αντιμετώπιση
του Παράνομου Εμπορίου και Ελέγχου της Αγοράς και αφετέρου τη Διεύθυνση
Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού
Εμπορίου. Περαιτέρω, με τις παραγράφους 2 και 3 καθορίζονται τα Τμήματα των
παραπάνω Διευθύνσεων, ενώ με την παράγραφο 4 προβλέπονται η λειτουργία της
ΔΙ.Μ.Ε.Α. καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, καθώς και ο τρόπος αποζημίωσης του
προσωπικού αυτής για την υπερωριακή, νυχτερινή απασχόληση και απασχόληση κατά
τις αργίες των υπηρετούντων στην ΔΙ.Μ.Ε.Α..

Επιπλέον ορίζεται ότι 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 για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.
Επί των άρθρων 5-6
Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 προβλέπεται η σύσταση θέση Διοικητή της
ΔΙ.Μ.Ε.Α. και καθορίζονται ζητήματα σχετικά με τα προσόντα, τη διαδικασία διορισμού
καθώς και μισθολογικά θέματα.
Με την παράγραφο 3 προβλέπεται η αναπλήρωση του Διοικητή.
Με την παράγραφο 4 καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Διοικητή.
Με το άρθρο 6 προβλέπεται η δυνατότητα καθορισμού των αρμοδιοτήτων των
Διευθύνσεων και των Τμημάτων που προβλέπονται στο προτεινόμενο άρθρο 4 με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Επί του άρθρου 7
Με το εν λόγω άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων του Σώματος
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων καθώς και υπαλλήλων
των σωμάτων ασφαλείας της ΕΛ.Α.Σ. και του Λιμενικού Σώματος στη Διεύθυνση
Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του
Παράνομου Εμπορίου με διετή θητεία.
Επί των άρθρων 8 και 9
Με το άρθρα 8 και 9 προβλέπεται ο ετήσιος προγραμματισμός δράσης της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Προσδιορίζονται επίσης το περιεχόμενο της Έκθεσης Πεπραγμένων που συντάσσεται
από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου, καθώς και ο τρόπος και χρόνος υποβολής της για έγκριση.
Επί του άρθρου 10
Στο άρθρο 10 προβλέπεται η Οικονομική Διαχείριση της Υπηρεσίας τόσο για τις δαπάνες που
αφορούν στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και της ανάπτυξης και
συντήρησης του εξοπλισμού της, οι οποίες βαραίνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όσο και τις δαπάνες που αφορούν στη μετακίνηση,
διανυκτέρευση και αποζημίωση των υπαλλήλων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. οι οποίες 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.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο παρακολούθησης και επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων της
ΔΙ.Μ.Ε.Α., το 30% των εισπραχθέντων προστίμων που προέκυψαν από τις ελεγκτικές ετήσιες
δραστηριότητες της πιστώνονται στον προϋπολογισμό της.
Επί του άρθρου 11
Στο άρθρο 11 προβλέπεται ότι οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α., κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, ενεργούν ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.
4620/2019, χωρίς όμως να αποκτούν και την ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου.

Περαιτέρω προτείνεται η σύσταση Μητρώου Ελεγκτών, το οποίο απαρτίζεται από
υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος.
Στην παράγραφο 2 καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τους Ελεγκτές κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους.

Επί του άρθρου 12
Με το άρθρο 12 δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό της ΔΙ.Μ.Ε.Α. να εκπαιδεύεται, εκτός
των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΚΔΔΑ, και σε σχολές, ιδρύματα, μονάδες ή
κέντρα εκπαίδευσης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς
και διεθνών οργανισμών, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες της αποστολής του και της
άσκησης των καθηκόντων του.

Επί του άρθρου 13
Στο άρθρο 13 καθορίζεται η διαδικασία ορισμού των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων
της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Επί του άρθρου 14
Στο άρθρο 14 καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός των οργανικών θέσεων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και
προβλέπεται ότι η κατανομή των θέσεων του προσωπικού της, διενεργείται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
Με την παράγραφο 2 προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος, κατόπιν πρότασης
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με το οποίο δύναται να
τροποποιείται ο ελάχιστος αριθμός των οργανικών θέσεων της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Επί του άρθρου 15
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 προβλέπεται η δυνατότητα στελέχωσης της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
με διενέργεια απόσπασης, μετάταξης ή μετακίνησης υπαλλήλων φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης, μονίμων ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής
ή ειδικής διάταξης.
Στην παράγραφο 2 προβλέπονται η διάρκεια της απόσπασης και η διαδικασία διενέργειας
αυτής.
Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η δυνατότητα των αποσπασμένων υπαλλήλων να
διατηρούν τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του φορέα προέλευσης στην περίπτωση που ασκούν
καθήκοντα ελεγκτή και στην οργανική τους θέση.
Στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι οι μετατάξεις προσωπικού στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. διενεργούνται,
έπειτα από πρόσκληση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και ολοκληρώνονται με την έκδοση κοινής απόφασης των ως άνω αρμοδίων οργάνων, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης νόμου.

Επί του άρθρου 16
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 προβλέπεται η διοικητική και οικονομική υποστήριξη της
ΔΙ.Μ.Ε.Α. από τις Διευθύνσεις Διοικητικού και Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι 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).
Επί του άρθρου 17
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 προβλέπονται οι καταργούμενες διατάξεις, ενώ με την
παράγραφο 2 προβλέπεται η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Παρατηρητηρίων
και Τιμών 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 και Ελέγχου της Αγοράς.
Επί του άρθρου 18
Τροποποιείται η περ. 3 της παρ. Γ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των
ωρών νυκτερινής, Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας,
για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Ανάπτυξης, οι οποίοι συμμετέχουν στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. καθορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται σκόπιμη, προκειμένου
να μπορέσει να υλοποιηθεί το επιχειρησιακό πλάνο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας του Καταναλωτή για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου σε ολόκληρη την
επικράτεια και κυρίως κατά τη διάρκεια λειτουργίας των αγορών και εμποροπανηγύρεων κατά τα
Σαββατοκύριακα.
Επί του άρθρου 19
Με το άρθρο 19 τροποποιείται το άρθρο 13 του ν. 4177/2013. Συγκεκριμένα προστίθεται η φράση
«καθώς και η ονομασία του εμπορικού σήματος, που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της
επιχείρησης». Η προσθήκη στα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης των προϊόντων και των
υπηρεσιών, της ονομασίας του εμπορικού σήματος, θα διευκολύνει το έργο του ελεγκτικού
μηχανισμού, ως προς τη διάκριση των εμπορευμάτων, τα οποία αποτελούν προϊόντα απομίμησης
και των οποίων τα παραστατικά διακίνησής δεν περιλαμβάνουν την ονομασία σήματος της
επιχείρησης.
Επί του άρθρου 20
Με το άρθρο 20 τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του ν. 4177/2013. Με την
προτεινόμενη διάταξη εντάσσεται και η Δημοτική Αστυνομία στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον
έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4177/2013 και των κατ΄ εξουσιοδότησή τους
εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων.

Επί του άρθρου 21
Με το άρθρο 21 προτείνεται η τροποποίηση των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 11 του ν.
3377/2005 καθώς κρίνεται απαραίτητη η επιβολή κυρώσεων στους εμπόρους και διακινητές
απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων και ο καθορισμός της διαδικασίας κατάσχεσης των
εμπορευμάτων για τα οποία υφίστανται ενδείξεις για παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας εφόσον ο κύριος ή ο κάτοχος των εμπορευμάτων αυτών φέρει αντιρρήσεις εγγράφως.
Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα στους ελεγκτικούς μηχανισμούς που δεν ορίζονται ως
αρχές επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων του ν. 4177/2013 (Δημοτική Αστυνομία, Ελληνική
Αστυνομία κ.α.), όπως επιβάλλουν και αυτοί διοικητικά πρόστιμα, προκειμένου να μην
περιορίζουν το εύρος του ελέγχου τους σε περίπτωση παραβάσεων μόνο στο μέτρο της
κατάσχεσης και καταστροφής.
Επί του άρθρου 22
Προβλέπονται ειδικές και μεταβατικές διατάξεις που συνέχονται με τις προτεινόμενες
τροποποιήσεις του Κεφαλαίου Α’ και τη δημιουργία της Δ.Ι.Μ.Ε.Α..
Επί του άρθρου 23
Για τη νόμιμη λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής ισοτόπων –
ραδιοφαρμάκων εφαρμόζεται τόσο το ειδικό πλαίσιο αδειοδότησης δυνάμει των
Κανονισμών Ακτινοπροστασίας για τις πρακτικές ιοντιζουσών ακτινοβολιών, όσο και το
γενικό πλαίσιο αδειοδότησης που διέπει τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων
και συγκεκριμένα των δραστηριοτήτων παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων.
Συγκεκριμένα με την υπ’ αρ. 45872/2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1103) απλοποιήθηκε
το κανονιστικό πλαίσιο ελέγχου για τις πρακτικές ιοντιζουσών ακτινοβολιών και
αντικαταστάθηκε ο Κανονισμός Ακτινοπροστασίας της υπ’ αρ. 1014 (ΦΟΡ) 94/2001 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 216). Η συγκεκριμένη διάταξη σκοπό έχει αφενός την άρση των
διοικητικών ασαφειών και αφετέρου την απλοποίηση της σχετικής διαδικασίας για την
προσέλκυση επενδύσεων.
Επί του άρθρου 24
Λαμβάνοντας υπόψη: (α) τον σκοπό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως ΝΠΔΔ, όπως
αυτός περιγράφεται στο άρθρο 4 του π.δ. 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί
συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων», (β) ότι το ΤΕΕ διεξάγει επί
δεκαετίες τη διαδικασία απονομής άδειας άσκησης επαγγέλματος για τους μηχανικούς που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, κατόπιν διαδικασίας εξετάσεων που το ίδιο οργανώνει
και πραγματοποιεί, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 27.11/14.12.1926, (γ) την
ενεργή συμμετοχή του ΤΕΕ στις διαδικασίες εξέτασης και έκδοσης Πιστοποιητικού επιτυχούς
εξέτασης για τους υποψήφιους Ενεργειακούς Επιθεωρητές κτιρίων (βλ. π.δ. 100/2010, Α’
177) και τους Ελεγκτές Δόμησης (βλ. ν. 4030/2011, Α’ 249), για το διάστημα που οι εν λόγω
διαδικασίες πραγματοποιούνταν σύμφωνα με το τότε ισχύον για αυτές νομοθετικό πλαίσιο,
(δ) το περιεχόμενο της διαδικασίας «Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος»,
όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 27.11/14.12.1926 και ρυθμίζεται
από το π.δ. 44/2013 (Α’ 82), η ολοκλήρωση της οποίας προϋποθέτει να υποβληθεί το ΤΕΕ σε
διαδικασία αξιολόγησης από το ΕΣΥΔ, (ε) την παρ. 2 του άρθρου 4, της υπ’ αρ. οικ.
188343/30.12.2016 «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών

Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων» υπουργικής
απόφασης (Β’ 4508), σύμφωνα με το οποίο φυσικά πρόσωπα που υποβάλλονται σε
κατάλληλες εξετάσεις από το ΤΕΕ λαμβάνουν βαθμολογία ισότιμη με φυσικά πρόσωπα που
διαθέτουν πιστοποίηση έναντι επώνυμων Σχημάτων Πιστοποίησης «Ενεργειακών
Ελεγκτών», το ΤΕΕ έχει αναπτύξει δραστηριότητα πιστοποίησης προσώπων πολύ πριν από τη
θεσμοθέτηση της διαπίστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτή περιγράφεται στον
Ευρωπαϊκό Κανονισμό 765/2008 και, ως εκ τούτου, δεν ήταν αντικειμενικώς δυνατό να
περιγράφονται αυτές μεταξύ των καταστατικών του σκοπών ως ΝΠΔΔ με τη σύγχρονη
επίσημη ορολογία.
Η απαίτηση πιστοποιημένης επαγγελματικής επάρκειας για όλους εκείνους που
συμμετέχουν στην παραγωγή τεχνικού και βιομηχανικού έργου δημιουργεί την
αναγκαιότητα για προώθηση και προετοιμασία των απαιτούμενων δομών και μηχανισμών
πιστοποίησης προσώπων που ασκούν τεχνικά επαγγέλματα στην Ελλάδα, ώστε το τεχνικό
δυναμικό της χώρας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και υποχρεώσεις που δημιουργούν οι
υφιστάμενες πολιτικές, κάτι το οποίο εντάσσεται στον ρόλο του ΤΕΕ.
Επί του άρθρου 25
Με το Κεφάλαιο Ι του ν. 4442/2016, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 160 του ν.
4512/2018 (Α’ 5), θεσμοθετήθηκαν διατάξεις απλοποίησης της διαδικασίας αδειοδότησης
για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής. Με τη
μεταβατική διάταξη του άρθρου 163 του ν. 4512/2018 δόθηκε προθεσμία δύο ετών για τις
υφιστάμενες εγκαταστάσεις, προκειμένου να προσαρμοστούν στις προβλεπόμενες από το
νέο πλαίσιο νομοθετικές ρυθμίσεις και να τηρήσουν τις νέες διαδικασίες.
Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα αρκετά Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής δεν έχουν ενταχθεί
στο αδειοδοτικό πλαίσιο του ν. 4302/2014 (Α’ 225) λόγω θεμάτων χωροθέτησής τους, που
επιλύονται με τις προβλέψεις του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), κρίνεται σκόπιμο να επεκταθεί η
δυνατότητα προσαρμογής τους στο αδειοδοτικό πλαίσιο κατά ένα χρόνο χωρίς την επιβολή
προστίμου.
Επί του άρθρου 26
Με την προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 3982/2011 (Α΄143),
τίθεται, με υπουργική απόφαση, κοινό πλαίσιο κανόνων και κατευθύνσεων οργάνωσης και
λειτουργίας για το σύνολο των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων ανεξαρτήτως του νομοθετικού πλαισίου από το οποίο
διέπονται, με στόχο την εξομάλυνση των διαφορών, την καλύτερη λειτουργία και την
αποσαφήνιση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων φορέων.
Με την προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 4 του ίδιου άρθρου αποσαφηνίζεται το πλαίσιο
βάσει του οποίου είναι δυνατή η εκκίνηση της διαδικασίας αλλαγής του κανονισμού
λειτουργίας από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, ώστε να είναι πιο λειτουργικό.
Επί του άρθρου 27
Με το άρθρο 19 του ν. 4038/2012 προβλέφθηκε η απόσχιση των κλάδων πιστοποίησης και
εργαστηρίων της πρώην ΕΛΟΤ Α.Ε. και η εισφορά τους στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Στη συνέχεια, η
ΕΛΟΤ ΑΕ, βάσει του άρθρου 6 του ν. 4109/2013, εντάχθηκε ως ανεξάρτητη λειτουργική

μονάδα στο ιδρυθέν με τον ως άνω νόμο «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας», εφεξής
ΕΣΥΠ.
Για την υλοποίηση της απόσχισης, η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ έπρεπε να προβεί σε αύξηση του μετοχικού
της κεφαλαίου κατά ποσό ίσο με την καθαρή αξία του παραπάνω κλάδου, με έκδοση
ισόποσης αξίας νέων μετοχών, οι οποίες θα δίνονταν στην ΕΛΟΤ ΑΕ, η οποία θα γινόταν
μέτοχος της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ.
Μετά την ένταξη της ΕΛΟΤ ΑΕ στο ΕΣΥΠ ορίσθηκε ότι δικαιούχος των νέων αυτών μετοχών
θα είναι το Ελληνικό Δημόσιο, έναντι απόσβεσης οφειλών της ΕΛΟΤ ΑΕ προς αυτό, ύψους
ίσου με την λογιστική τους αξία.
Η αποτίμηση του αποσχισθέντος κλάδου και η αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ ολοκληρώθηκε, τις δε μετοχές έλαβε το Ελληνικό Δημόσιο.
Ενώ, όμως, ήδη από το 2012, η ΕΛΟΤ ΑΕ έχει αποξενωθεί πλήρως από τον προαναφερθέντα
κλάδο και απ΄ όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
της απόσβεσης των οφειλών της.
Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι ο προσδιορισμός της λογιστικής αξίας των μετοχών είναι
έργο δυσχερές, διότι η λογιστική αξία μεταβάλλεται και διαφοροποιείται στη βάση πολλλών
παραγόντων, κυρίως όμως από τη χρονική στιγμή κατά την οποία διενεργείται, αφού
αποσυνδέεται από την αξία του εισφερθέντος κλάδου και εξαρτάται από την οικονομική
κατάσταση της ίδιας της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, στην οποία ανήκουν.
Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατάσταση αυτή με τρόπο άμεσο, με την προτεινόμενη
διάταξη, η λογιστική αξία των μετοχών αντικαθίσταται από την (αποτιμηθείσα) καθαρή αξία
του εισφερθέντος κλάδου, η οποία αποτελεί μέγεθος συγκεκριμένο, αναμφισβήτητο,
εγκριθέν και από τις δύο εταιρείες, αναγόμενο στον πραγματικό χρόνο (στον χρόνο της
απόσχισης). Η απόσβεση οφειλών του ΕΣΥΠ προς το Δημόσιο ορίζεται έτσι ότι θ΄ ανέλθει στο
ποσό στο οποίο αποτιμήθηκε η καθαρή αξία του αποσχισθέντος κλάδου.
Για να μην υπάρξει στο μέλλον οποιαδήποτε νέα ασάφεια ή αμφισβήτηση, ορίζεται ρητά ότι
η συγκεκριμένη απόσβεση αφορά σε οιεσδήποτε οφειλές του ΕΣΥΠ προς το Ελληνικό
Δημόσιο, υφιστάμενες ή μελλοντικές, απ΄ οποιαδήποτε αιτία.
Περαιτέρω, με τον ν. 4468/2017, η αυτοτελής λειτουργική μονάδα «Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης ΑΕ» αποσπάσθηκε από το ΕΣΥΠ και εντάχθηκε στο συσταθέν νομικό πρόσωπο
«Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» (εφεξής ΕΣΥΔ).
Πέραν όμως των ανωτέρω και των λοιπών προβλέψεων του νόμου για τη διαδοχή σε έννομες
σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις, δεν υπήρξε πρόβλεψη ειδικά για τις λογιστικές
εγγραφές που είχαν λάβει χώρα εντός του ΕΣΥΠ (ήτοι, μέχρι την απόσπαση της αντίστοιχης
αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας και ένταξής της στο ΕΣΥΔ), οι οποίες αφορούσαν στις
εντός του ΕΣΥΠ δοσοληψίες μεταξύ των τριών λειτουργικών του μονάδων και μεταξύ αυτών
και της κεντρικής του υπηρεσίας. Οι εγγραφές αυτές, ειδικότερα, καταγράφονται στο από
31.10.2017 ισοζύγιο απόσχισης και ανέρχονται στο συνολικό υπόλοιπο των 1.859.110,70
ευρώ, εμφανιζόμενο ως πιστωτικό (απαίτηση) για το ΕΣΥΔ και αντίστοιχα χρεωστικό
(υποχρέωση) για το ΕΣΥΠ.
Αποτέλεσμα των προαναφερομένων είναι αφενός να διαιωνίζεται η σχετική εκκρεμότητα
και, αφετέρου, τα λογιστικά βιβλία και οι οικονομικές καταστάσεις των δύο αυτών νομικών
προσώπων (τα οποία ανήκουν αμφότερα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και εποπτεύονται
μάλιστα από τον ίδιο Υπουργό) να μην μπορούν να απεικονίσουν την αληθινή οικονομική
τους κατάσταση, αφού συμπεριλαμβάνουν και εγγραφές που εμφανίζουν απαιτήσεις και

υποχρεώσεις, στην πραγματικότητα, μη υπαρκτές, αφού δεν αντιστοιχούνται με συναλλαγές
μεταξύ διαφορετικών νομικών προσώπων.
Με την προτεινόμενη διάταξη το ζήτημα αυτό επιλύεται οριστικά, με τη ρητή πρόβλεψη για
διαγραφή του συνόλου των εν λόγω εγγραφών από τα λογιστικά βιβλία τόσο του ΕΣΥΠ όσο
και του ΕΣΥΔ.
Επί του άρθρου 28
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2021 η προθεσμία
ολοκλήρωσης της τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 22 του ν. 3982/2011. Η ρύθμιση εντάσσεται στο
γενικότερο σχέδιο της Κυβέρνησης για αναγέννηση των ελληνικών ναυπηγείων και του
ευρύτερου κλάδου της ναυπηγοεπισκευής και έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα δεδομένης της
σοβαρής οικονομικής κρίσης των προηγούμενων ετών που απείλησε τη βιωσιμότητα των
επιχειρήσεων και επιδείνωσε το πρόβλημα της ανεργίας.
Σε κάθε περίπτωση κατά το στάδιο της τεχνικής ανασυγκρότησης της σχετικής εγκατάστασης,
εξασφαλίζεται ότι από τη συνέχιση της λειτουργίας της εγκατάστασης δεν προκύπτει άμεσος
κίνδυνος για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των εργαζομένων, των
περιοίκων, των εγκαταστάσεων, καθώς και για την ασφάλεια των καταναλωτών.
Επί του άρθρου 29
Με την τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 112/2012 καθίσταται υποχρεωτική η
κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης, όσον αφορά στις συνδέσεις με τα
δίκτυα κοινής ωφελείας, προς τους αρμόδιους φορείς (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, Εταιρείες Διανομής
Αερίου, ΔΕΥΑ και τις κατά τόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες). Η ρύθμιση αυτή προτείνεται
διότι πρόκειται να συμβάλει θετικά στη δημόσια ασφάλεια και υγεία, με στόχο την
αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στις υδραυλικές εγκαταστάσεις
προς όφελος των καταναλωτών.

Επί του άρθρου 30
Με την παρούσα διάταξη επιτυγχάνεται η καταγραφή σε κεντρικό επίπεδο του συνόλου των
υφιστάμενων λειτουργούντων, καταχωρημένων και μη ανελκυστήρων, μέσω ενός
σύγχρονου τεχνολογικά, ηλεκτρονικού, ενιαίου μητρώου που θα περιλαμβάνει πεδία
καταχώρησης σχετιζόμενα τόσο με θέματα που αφορούν στην εγκατάσταση των
ανελκυστήρων, όσο και με θέματα παροχής υπηρεσιών συντήρησης μέσω αδειοδοτημένων
συνεργείων.
Η ως άνω καταγραφή και η συνεπακόλουθη άντληση της πληροφορίας για τον συνολικό
αριθμό εγκατεστημένων ανελκυστήρων στα κτίρια της επικράτειας θα συντελέσει
αποφασιστικά στη διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου στον εν λόγω τομέα θεσμικών
ρυθμίσεων αναφορικά με τους ανελκυστήρες.
Επιπλέον, διαχωρίζεται πλήρως η ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή για την
καταχώρηση του ανελκυστήρα με βάση τις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/OIK.
28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄2604) από την υποχρεωτική και επιβεβλημένη

για λόγους δημοσίου συμφέροντος συντήρηση του ανελκυστήρα εκ μέρους του
προβλεπόμενου από το νόμο αδειοδοτημένου τεχνικού προσωπικού.
Επί του άρθρου 31
Με το άρθρο 55Α του ν. 3982/2011 προβλέφθηκε η δυνατότητα μεταφοράς υλοποίησης
υπολοίπου συντελεστή δόμησης μεταξύ ακινήτων του ιδίου ιδιοκτήτη εντός Οργανωμένων
Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων υπό την προϋπόθεση μη
υπέρβασης του ποσοστού κάλυψης άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%). Επί της
ακολουθούμενης διαδικασίας και δεδομένου ότι ο συντελεστής δόμησης δεν αποτελεί
στοιχείο ρύθμισης της εγκριτικής για τον Οργανωμένο Υποδοχέα κοινής υπουργικής
απόφασης, διευκρινίζεται ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αρμόδιες είναι οι οικείες
υπηρεσίες δόμησης με πράξη που εκδίδουν, η οποία μεταγράφεται αρμοδίως.
Επί του άρθρου 32
Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας κλήρωσης, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α ́ 226), για την επιλογή των μελών των
συλλογικών οργάνων που γνωμοδοτούν στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης που υλοποιούνται ως Συμπράξεις ΔημόσιουΙδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύμφωνα με το ν. 3389/2005 (Α΄ 232), όπως ήδη ισχύει για τις
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.
Επί του άρθρου 33
Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στις εταιρείες που
υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α’ 132) και στις ενισχύσεις που χορηγούνται
βάσει του νόμου αυτού.
Ειδικότερα:
Με τις διατάξεις της παρ. 2 τροποποιείται ο χρόνος έναρξης της περιόδου επιλέξιμων
δαπανών για τις ενισχύσεις των άρθρων 6 και 7 του α.ν. 89/1967. Συγκεκριμένα, ως
ημερομηνία έναρξης της περιόδου επιλέξιμων δαπανών ορίζεται, αντί της ημερομηνίας
έκδοσης της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης, η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος,
το οποίο πρέπει να συνοδεύεται με συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Με την τροποποίηση
αυτή δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες να ξεκινήσουν τη νέα δραστηριότητα για την οποία
χορηγούνται οι ενισχύσεις αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης χωρίς να είναι
υποχρεωμένες να περιμένουν την έκδοση της απόφασης, προκειμένου να καταστούν οι
σχετικές δαπάνες επιλέξιμες. Η τροποποίηση αυτή καταλαμβάνει τις ενισχύσεις για τις
οποίες η απόφαση χορήγησης θα εκδοθεί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 6 του α.ν. 89/1967. Με
την προτεινόμενη τροποποίηση οι ρυθμίσεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ως άνω νόμου
μεταφέρονται στο νέο άρθρο 8, στο οποίο προστίθεται η δυνατότητα ένταξης του σχετικού
έργου στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Επίσης, προβλέπεται ρύθμιση με την οποία αποσαφηνίζεται η σειρά προτεραιότητας που
πρέπει να ακολουθείται στην εξέταση των αιτημάτων και στην έκδοση των αποφάσεων
χορήγησης των ενισχύσεων των άρθρων 6 και 7 του α.ν. 89/1967, μέχρι την εξάντληση του
καθορισθέντος ανά έτος ποσού. Οι προβλεπόμενες ενισχύσεις των παραπάνω άρθρων
χορηγούνται με σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής του σχετικού

αιτήματος, όπου υποβάλλονται και τα απαραίτητα αρχικά δικαιολογητικά. Σε περίπτωση
έλλειψης των δικαιολογητικών που απαιτούνται μετά την υποβολή της αίτησης,
προβλέπεται ότι ο αιτών φορέας δεν χάνει την σειρά του, μέχρι να προσκομίσει τα
ελλείποντα δικαιολογητικά, τα οποία, εφόσον προσκομιστούν, επαναφέρουν την εξέταση
της αίτησής του στην σειρά που είχε, χωρίς να διακόπτεται η εξέταση των υπολοίπων
αιτήσεων.
Με την παρ. 4 διευκρινίζεται ρητά ότι τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, περιλαμβάνονται στις
περιπτώσεις που δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
Με την προτεινόμενη παρ. 5 επικαιροποιούνται οι συμμετέχοντες στην Επιτροπή του
άρθρου 2 του α.ν. 89/1967, σύμφωνα με την αναδιάρθρωση των διαφόρων Υπηρεσιών,
λαμβανομένης ειδικότερα υπόψη της σύστασης και της μεταφοράς αρμοδιοτήτων στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με το ν. 4389/2016 (Α’ 94).
Επί του άρθρου 34
Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 34, τροποποιείται η περ. δ’ της παρ. 3
του άρθρου 5 του ν. 4399/2016, διότι, η προηγούμενη διατύπωση δεν αποτύπωνε ορθά τη
διάταξη της περ. β’ της παρ. 10 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής
της 14ης Ιουνίου 2017, που προβλέπει, ως τροποποίηση της αρχικής διατύπωσης του Γενικού
Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ – ΕΕ 651/2014), ότι η θεμελιώδης αλλαγή στην παραγωγική
διαδικασία, ως μορφή αρχικής επένδυσης, αφορά όλες τις επιχειρήσεις (όχι μόνο τις
μεγάλες) με την προϋπόθεση για τις μεγάλες επιχειρήσεις «…οι επιλέξιμες δαπάνες (να)
υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη
δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων
οικονομικών ετών».
Περαιτέρω με την παρ. 2 προτείνεται η τροποποίηση των διατάξεων της περ. β’ της παρ. 3
του άρθρου 8 του ν. 4399/2016, προκειμένου να γίνει ορθή εφαρμογή των αντίστοιχων
διατάξεων του προαναφερθέντος Κανονισμού της Επιτροπής (Γ.Α.Κ), οι οποίες αφορούν στις
επιλέξιμες δαπάνες επί υφιστάμενων παγίων ενεργητικού μιας επιχειρηματικής
εγκατάστασης. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση, η αγορά υφιστάμενων παγίων
ενεργητικού μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης αφορά όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου
μεγέθους. Περαιτέρω, με την απάλειψη του περιοριστικού όρου της επταετίας, ως ορίου
παλαιότητας για την αγορά των μηχανημάτων και του λοιπού εξοπλισμού, παρέχεται η
δυνατότητα ενίσχυσης αυτών ανεξαρτήτως παλαιότητας, καθιστώντας τα αξιοποιήσιμα
στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης. Διατηρείται βέβαια και αποσαφηνίζεται
περαιτέρω η ρύθμιση με την οποία δεν επιτρέπεται να αποτελέσουν επιλέξιμες δαπάνες του
υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου, στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται από την
επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και είχαν στο παρελθόν, ήτοι πριν την αγορά
τους από τον φορέα του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου, ενισχυθεί είτε από
αναπτυξιακούς νόμους είτε από άλλα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων.
Ακόμη, αντικαθίστανται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. στ’ της παρ. 6 του άρθρου
8 του ν. 4399/2016, προκειμένου εκμισθωτές γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον
φορέα της επένδυσης, να μπορούν να είναι, πέραν του δημοσίου, φυσικά και νομικά
πρόσωπα.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 3 συμπληρώνεται και αποσαφηνίζεται ο βαθμός

στον οποίο λαμβάνονται υπόψη για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης
οι καταβληθείσες προκαταβολές έργου για το επενδυτικό σχέδιο. Με τις ρυθμίσεις αυτές
επέρχεται βελτίωση της διαδικασίας του ελέγχου υλοποίησης των επενδύσεων του ν.
4399/2016, αφού αποτυπώνεται θεσμικά με σαφήνεια η αντιμετώπιση των προκαταβολών,
οι οποίες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία και την ταχύτητα υλοποίησης των
επενδύσεων και αποτελούν τον πλέον συνήθη παράγοντα και κανόνα στην υλοποίηση των
επενδύσεων.
Mε την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 4 επεκτείνεται η δυνατότητα πιστοποίησης του 50%
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς διενέργεια
ελέγχου, κατ΄ επιλογή του φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 11 του άρθρου
16 του ν. 4399/2016 και στους φορείς των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, ενώ η ισχύουσα ρύθμιση παρείχε τη δυνατότητα μόνο για τα
επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011.
Με την παρ. 5 τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4399/2016. Επί της
προτεινόμενης τροποποίησης σημειώνεται ότι βασική επιλογή του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων αποτελεί η διενέργεια όλων των πράξεων αξιολόγησης, ελέγχου και
εκταμιεύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στους νόμους 3908/2011 και
3299/2004 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Εντούτοις, δεν
είναι υποχρεωτική η ανάπτυξη όλων των σταδίων για το καθεστώς της Επιχειρηματικότητας
των Νέων του ν. 3908/2011 δεδομένου του μικρού αριθμού των επενδυτικών σχεδίων που
έχουν υποβληθεί στο σχετικό Πρόγραμμα. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προστίθενται στην
ως άνω εξαίρεση και όσα καθεστώτα, εν γένει, δεν συγκεντρώνουν αριθμό αιτημάτων
υπαγωγής άνω των είκοσι, σε άμεση συσχέτιση με την ήδη υπάρχουσα λογική της
υφιστάμενης διάταξης, που συναρτά τη μη υποχρεωτική διενέργεια πράξεων υλοποίησης και
ολοκλήρωσης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του
Αναπτυξιακού νόμου (ΠΣΚΕ) από τον μικρό αριθμό των υποβαλλόμενων επενδυτικών
σχεδίων.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 6 επιταχύνεται η διαδικασία ολοκλήρωσης των
επενδυτικών σχεδίων, τα οποία περιλαμβάνουν και αυθαίρετες κατασκευές που έχουν
υπαχθεί στις αντίστοιχες διατάξεις περί ρύθμισης αυθαιρέτων, καθώς δεν είναι πλέον
απαραίτητο να επέλθει το χρονικό σημείο περαίωσης της όλης διαδικασίας ρύθμισής τους,
αλλά αρκεί η πλήρης εξόφληση όλου του ενιαίου προστίμου.
Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 7 προβλέπεται ρητώς η διάρκεια εντός της οποίας
μπορούν να διαπιστωθούν παραβάσεις του νόμου και να επιβληθούν κυρώσεις,
συμπληρώνεται ένα κενό το οποίο καλυπτόταν με αναλογική εφαρμογή των αντίστοιχων
διατάξεων των ν. 3299/2004 και 3908/2011 και αποφεύγεται έτσι κάθε ασάφεια και
αμφισβήτηση των χρονικών ορίων ελέγχου της αρμόδιας υπηρεσίας.
Mε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της παρ. 8 παρατείνονται οι προθεσμίες ολοκλήρωσης των
επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011 κατά
τρεις μήνες.
Επί του άρθρου 35
H δυνατότητα επιχορήγησης αθλητικών χώρων κατασκευασμένων από ιδιώτες θα ήταν
ευεργετική τόσο για τον αθλητισμό και την κοινωνία όσο και για την οικονομία. Η πολιτεία
δεν έχει την ευχέρεια που είχε στο παρελθόν για τη δημιουργία νέων αθλητικών

εγκαταστάσεων, καθότι το βάρος πέφτει κυρίως στην λειτουργία των ήδη υφιστάμενων. Με
τη δυνατότητα που δίνει η προτεινόμενη διάταξη δημιουργείται το πλαίσιο εκείνο για την
προώθηση της δημιουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων προς όφελος της κοινωνίας
(σωματεία, αθλητές αγωνιστικού αθλητισμού και αθλούμενοι). Παράλληλα δίνεται η
δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης ενός πολλά υποσχόμενου κλάδου παγκοσμίως, αυτού
της αθλητικής οικονομίας (αθλητική δραστηριότητα, διοργανώσεις), η οποία μπορεί να
συμβάλλει τα μέγιστα και στον αθλητικό τουρισμό. Η δυνατότητα που ήδη υπάρχει με τον ν.
4399/2016 στον τομέα τουρισμού (περ. ζζ’ της παρ. 4γ του άρθρου 7) για την ενίσχυση σε
προπονητικά κέντρα αθλητικού τουρισμού είναι εξαιρετικά περιοριστική καθότι η αθλητική
δραστηριότητα συνδέεται μόνο με το τουριστικό προϊόν.
Με το προτεινόμενο άρθρο εντάσσονται σε καθεστώς ενισχύσεων αμιγώς αθλητικές
εγκαταστάσεις αποσυνδεόμενες από το τουριστικό στοιχείο. Συγκεκριμένα, εντάσσονται σε
καθεστώς ενίσχυσης οι «Υπηρεσίες γηπέδων (4x4, 5x5 κλπ) ποδοσφαίρου,
καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ» (ΚΑΔ 93.11.10.01) και οι «Υπηρεσίες κολυμβητηρίου
(πισίνας)» (ΚΑΔ 93.11.10.03).
Επί του άρθρου 36
Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στη διευκόλυνση της υλοποίησης των επενδύσεων
δίνοντας έμφαση στην κατηγορία δαπάνης που αφορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό, η
οποία συνιστά σημαντικό παράγοντα υλοποίησης αυτών. Η διάταξη δίνει τη δυνατότητα στα
επενδυτικά σχέδια, ειδικά όσα είναι εντάσεως κεφαλαίου κατά μείζονα λόγο, να μην
περικόπτουν δαπάνες λόγω υπέρβασης κόστους στην κατηγορία αυτή σε ποσοστό 25%,
χωρίς πάντως να επέρχεται αύξηση του ενισχυόμενου προϋπολογισμού, ούτε αύξηση του
ύψους του ποσού της ενίσχυσης.
Επί του άρθρου 37
Παρά την ανοδική πορεία των τελευταίων δέκα ετών, η Ελλάδα συνεχίζει να υστερεί σε
συνολικές δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) με ποσοστό 1,13% του ΑΕΠ για το 2017,
έναντι του μέσου όρου της ΕΕ ο οποίος βρίσκεται στο 2,07% για το ίδιο έτος. Ο τομέας των
επιχειρήσεων είναι αυτός που συνέβαλε κατά κύριο λόγο στη βελτίωση του μεγέθους αυτού.
Συνεπώς, είναι απολύτως απαραίτητο να διατηρηθεί αυτή η δυναμική για να συνεχισθεί η
σύγκλιση με τον Εερωπαϊκό μέσο όρο μέσω δύο παρεμβάσεων. Αφενός μέσω της αύξησης
των παρεχόμενων φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις σε Ε&Α, και αφετέρου μέσω της
επιτάχυνσης της διαδικασίας παροχής των κινήτρων αυτών.
Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το
ελληνικό πρόγραμμα παροχής φορολογικών κινήτρων υστερεί έναντι των περισσότερων
χωρών της Ε.Ε. καθώς και του μεγαλύτερου μέρους των χωρών μελών του Οργανισμού.
Υπολείπεται τόσο σε όρους φορολογικού οφέλους και ελκυστικότητας για τις επιχειρήσεις
(δείκτης 1 - B-Index, Εικόνα 1), όσο και σε όρους δαπάνης από πλευράς Κράτους. Σε ένα
τέτοιο ανταγωνιστικό πλαίσιο, όποια χώρα εμφανίζεται λιγότερο ελκυστική διατρέχει τον
κίνδυνο να απωλέσει ένα σημαντικό κομμάτι επιχειρηματικής και οικονομικής
δραστηριότητας.
Συνεπώς, η παροχή ισχυρότερων φορολογικών κινήτρων για Ε&Α μέσω της αύξησης του
επιπλέον ποσοστού φορολογικής έκπτωσης των δαπανών για Ε&Α της παραγράφου 1 του
άρθρου 22Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), από +30% σε +100%,

αναμένεται να βελτιώσει την επίδοση της Ελλάδας στους σχετικούς δείκτες, να δώσει ώθηση
στην ερευνητική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και να περιορίσει το φαινόμενο του braindrain με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Η παροχή ισχυρότερων φορολογικών
κινήτρων θα βοηθήσει και στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων (Foreign Direct
Investment) στη χώρα καθώς διεθνείς όμιλοι εταιρειών θα αυξήσουν την ερευνητική τους
δραστηριότητα στην Ελλάδα, η οποία πραγματοποιείται μέσω θυγατρικών ή συνδεδεμένων
εταιρειών στο πλαίσιο συμβάσεων υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που έχουν συναφθεί
μεταξύ της ελληνικής εταιρείας και συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας (contract R&D). Η
αύξηση του ποσοστού φορολογικής έκπτωσης από +30% σε +100%, θα ισχύσει για τις
δαπάνες Ε&Α που θα τελεστούν από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και μετά.
Επιπρόσθετα, καθότι παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής
και εξέτασης αιτημάτων των επιχειρήσεων για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δαπανών
για Ε&Α της παραγράφου 2 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013, είναι αναγκαία η επιτάχυνση
της διαδικασίας αυτής, προκειμένου να περιοριστούν τα διαχειριστικά κόστη των
επιχειρήσεων και να ενισχυθεί το αίσθημα φορολογικής ασφάλειας κατά την κατάρτιση των
ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεών τους.
Προς αυτή την κατεύθυνση προκρίνεται η εισαγωγή μιας νέας, εναλλακτικής, διαδικασίας
με την προσθήκη παραγράφου 3 στο άρθρο 22Α με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας
του ιδιωτικού τομέα για τη σημαντική μείωση του φόρτου εργασίας της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.). Σύμφωνα με τη νέα παράλληλη διαδικασία, οι
επιχειρήσεις που θα την επιλέξουν μπορούν να επιταχύνουν την εξέταση των αιτημάτων τους
υποβάλλοντας βεβαιώσεις από ορκωτούς λογιστές με τις οποίες πιστοποιείται η ορθότητα
των λογιστικών εγγραφών. Η Γ.Γ.Ε.Τ. θα διενεργεί έλεγχο μόνο στο φυσικό αντικείμενο των
ερευνητικών σχεδίων, ήτοι τον χαρακτηρισμό των δαπανών ως Ε&Α, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας έξι μηνών. Κατά συνέπεια, αναμένεται να μειωθεί η γραφειοκρατική
επιβάρυνση προς της επιχειρήσεις, να αντιμετωπισθούν οι καθυστερήσεις στην εξέταση των
αιτημάτων και να αναβαθμισθεί ποιοτικά η διενέργεια των ελέγχων από την υπηρεσία.
Τέλος, προβλέπεται ότι μπορούν να υπαχθούν στη νέα διαδικασία της παραγράφου 3 και οι
υποβληθείσες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας από επιχειρήσεις στη Γ.Γ.Ε.Τ. Με τον τρόπο αυτό θα
μπορέσει να ολοκληρωθεί άμεσα η εξέταση των αιτημάτων, που έχουν σωρευθεί στη Γ.Γ.Ε.Τ.
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Προς εξυπηρέτηση του «Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων» της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (startups
επιχειρήσεις), προβλέπεται η δυνατότητα να λαμβάνονται στοιχεία από την αρμόδια
φορολογική αρχή, αναφορικά με τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή ή
είναι εγγεγραμμένες σε αυτό.
Επί του άρθρου 39
Με την παρούσα διάταξη διασαφηνίζεται το ζήτημα σχετικά με το προσωπικό, που
απασχολείται σε προγράμματα, που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από διεθνείς ή
ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που επιχορηγούνται και
εποπτεύονται από το κράτος. Το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις διατάξεις του ενιαίου
μισθολογίου, αλλά δύναται να λαμβάνει αποδοχές που καθορίζονται ελεύθερα βάσει του

κάθε προγράμματος, με ανώτατο όριο τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 28 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176). Η εν λόγω ρύθμιση αποσκοπεί στην προσέλκυση εξειδικευμένων επιστημόνων και
ερευνητών από όλον τον κόσμο, συμβάλλοντας στην άνοδο της ποιότητας της ερευνητικής
δραστηριότητας στη χώρα μας, ενώ, ταυτόχρονα, δεν επιβαρύνει αλλά, αντιθέτως, ενισχύει
τον τακτικό προϋπολογισμό μέσω της φορολόγησης των αποδοχών αυτών.
Επί του άρθρου 40
Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των ερευνητών, εκτός από το διδακτικό ή ερευνητικό
έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, προστίθεται
το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα του
εξωτερικού, προκειμένου να αποκατασταθεί η ανισότητα στην αναγνώριση της
προϋπηρεσίας των ερευνητών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ερευνητικά κέντρα σε
σχέση με τους ερευνητές που παρέχουν υπηρεσίες στα Πανεπιστήμια.
Επί του άρθρου 41
Με την παρούσα τροποποίηση προστίθεται το δικαίωμα αποζημίωσης των ερευνητών από
την τέλεση αξιολόγησης προτάσεων ή έργων. Με την πρόβλεψη αυτή αποκαθίσταται η
αδικία να εργάζονται ερευνητές για την αξιολόγηση προτάσεων και έργων και να μην
αμείβονται. Επιπλέον, αποτελεί κίνητρο, ώστε ακόμα περισσότεροι καταξιωμένοι ερευνητές
να ασχοληθούν με τις αξιολογήσεις αυτές.
Επί του άρθρου 42
Με το παρόν άρθρο γίνονται διορθώσεις στο ν. 4310/2014, ώστε να βελτιωθούν και να
απλοποιηθούν ζητήματα που αφορούν στην έρευνα και την τεχνολογία. Αρμοδιότητα και
υποχρέωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας αποτελεί ο σχεδιασμός και
εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
(ΕΣΕΤΑΚ). Ωστόσο, σύμφωνα με τις εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό επίπεδο από το 2014 και
εντεύθεν, απαιτείται η χάραξη και υλοποίηση της «Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για
την Έξυπνη Εξειδίκευση». Με την εν λόγω Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης επιδιώκεται ο
εντοπισμός των μοναδικών χαρακτηριστικών και μέσων της χώρας, ώστε να αναδειχθούν τα
ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα με κύριο μοχλό την έρευνα, την τεχνολογία και την
καινοτομία. Συνεπώς, η ΕΣΕΤΑΚ ενσωματώνει τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και ως εκ
τούτου απαιτείται η ανάλογη επικαιροποίηση του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4
του ν. 4310/2014, όπως ισχύει.
Με την τροποποίηση στην περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4310/2014, η Στρατηγική
Έρευνας και Καινοτομίας, όπως σχεδιάζεται και υλοποιείται, προβλέπει ενισχύσεις όχι μόνον
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, με διαφορετική
ένταση ενίσχυσης ανάλογα με το μέγεθος, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στους
Ευρωπαϊκούς Κανόνες Κρατικών Ενισχύσεων, προκειμένου να αυξήσουν συνολικά οι
ελληνικές επιχειρήσεις την ανταγωνιστικότητά τους σε διεθνές επίπεδο.
Με την προσθήκη της περίπτωσης ιη’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4310/2014, επιχειρείται
η ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση προς όφελος της οικονομίας και κοινωνίας των
δεδομένων που προκύπτουν από τη διαχείριση της ερευνητικής δραστηριότητας
(προσκλήσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων, υποβληθείσες /αξιολογηθείσες/
ενταχθείσες προτάσεις καθώς και λεπτομέρειες αυτών, όπως ενδεικτικά, το είδος των

συμμετεχόντων φορέων, το θεματικό πεδίο των προτάσεων, τη γεωγραφική περιοχή
υλοποίησης των έργων κ.ά.), καθώς και τα δεδομένα που προκύπτουν από την ερευνητική
δραστηριότητα (ερευνητικά αποτελέσματα), που αποτελούν άυλα περιουσιακά στοιχεία.
Η κύρωση με νόμο, που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4310/2014, επιφέρει
δυσχέρεια στις τροποποιήσεις με αποτέλεσμα βραδυπορία στην επικαιροποίηση/
προσαρμογή της στρατηγικής στις αεικίνητες εξελίξεις στον τομέα της έρευνας και της
καινοτομίας. Άλλωστε, οι εθνικές στρατηγικές είθισται να εγκρίνονται με απόφαση του
αρμόδιου ή των συναρμόδιων Υπουργών.

Επί του άρθρου 43
Καταργούνται και τροποποιούνται διατάξεις του π.δ. 155/2007, προκειμένου να υπάρξει
αποσύνδεση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας από το Ερευνητικό
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο με επωνυμία "Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού",
καθώς το επιστημονικό αντικείμενο του Ινστιτούτου δεν εντάσσεται στο πλαίσιο
αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
Επί του άρθρου 44
Με την προτεινόµενη ρύθµιση προστίθεται το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) στους κύριους δικαιούχους χρηματοδότησης από το Ελληνικό Ίδρυμα
Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).
Επί του άρθρου 45
Αντικαθίσταται η παράγραφος 10 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014, λαμβάνοντας υπόψη την
ανάγκη λήψης μέτρων, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και συνθήκες και με στόχο την
ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης προτάσεων ερευνητικών έργων, την
εκδίκαση ενστάσεων και την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των επιτροπών, χωρίς τη
φυσική παρουσία των μελών τους. Τούτο θα έχει απόρροια τη μείωση περιττού διοικητικού
φόρτου, αλλά και σημαντική μείωση του κόστους για τις συνεδριάσεις των ως άνω
επιτροπών. Με την εισαγόμενη διάταξη δίδεται ευελιξία στην δυνατότητα συνεδριάσεων
επιτροπών εμπειρογνωμόνων με τηλεδιάσκεψη, μέσω κάθε πρόσφορου τηλεπικοινωνιακού
μέσου, για την επιτάχυνση του έργου τους και την ταχύτερη ολοκλήρωση των αξιολογήσεων
ή ενστάσεων που τους ανατίθενται.
Επί του άρθρου 46
Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθενται νέοι σκοποί στο ΟΕΕ και συγκεκριμένα
προτείνονται οι εξής:
α) η σύμπραξη και με νομικά πρόσωπα του Ιδιωτικού Τομέα σε τομείς αρμοδιότητάς του για
τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τα μέλη του, τους λογιστές
φοροτεχνικούς και γενικά προς τους πολίτες,
β) η παροχή μεταπτυχιακής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης στους
πτυχιούχους Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε
συγκεκριμένη δραστηριότητα του οικονομολογικού επαγγέλματος,
γ) η συμμετοχή, ως ιδρυτικό μέλος, μαζί με άλλους φορείς του δημόσιου ή και του ιδιωτικού
τομέα στην ίδρυση αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, οι οποίες θα υποβάλουν

προτάσεις και θα αναλαμβάνουν την υλοποίηση εγκεκριμένων προγραμμάτων,
χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δίνεται η δυνατότητα και στους Γενικούς Γραμματείς των Τοπικών Διοικήσεων των
Περιφερειακών Τμημάτων εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι, να απουσιάζουν από την
υπηρεσία τους χωρίς περικοπή μισθού μέχρι έξι ημέρες το μήνα για να ανταποκριθούν στα
καθήκοντά τους.
Προσαρμόζονται οι πειθαρχικές ποινές και η διαδικασία επιβολής τους στα νέα δεδομένα
λόγω της θέσπισης νέων νομοθετημάτων σχετικών με το επάγγελμα του οικονομολόγου και
προβλέπεται η σύσταση νέων Πειθαρχικών Οργάνων.
Παράλληλα προβλέπεται ο τρόπος αντικατάστασης του Προέδρου ή του Α΄ Αντιπροέδρου ή
του Β’ Αντιπροέδρου ή του Γενικού Γραμματέα ή του Οικονομικού Επόπτη σε περίπτωση
παραίτησής τους καθώς έως τώρα δεν προβλέπεται διαδικασία αντικατάστασής τους.
Προβλέπεται διαδικασία ελέγχου του μητρώου των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών
και φοροτεχνικών υπηρεσιών που διασυνδέονται με τα αρχεία των λογιστών που μπορούν
να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών. Ο
έλεγχος των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών δεν είναι
δυνατός μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Γενικού Εμπορικού
Μητρώου λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, καθώς επιτρέπεται η χορήγηση βεβαίωσης
λειτουργίας γραφείου παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών σε οποιοδήποτε
νομικό πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με
οποιαδήποτε σχέση με τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και είναι εξουσιοδοτημένο να
υπογράφει για λογαριασμό τους πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του
λογιστή - φοροτεχνικού πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος της σχετικής επαγγελματικής
ταυτότητας.
Επί του άρθρου 47
Με την προτεινόμενη διάταξη διευρύνεται η εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων για τη σύσταση και συγκρότηση ομάδων εργασίας ούτως ώστε να
περιλαμβάνει και αντικείμενα σχετικά με το ν. 4314/2014 (Α’ 265).
Επί του άρθρου 48
Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος
νομοσχεδίου.

