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Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμι-

ση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώ-

πιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη 

διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποι-

ημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βι-

ομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπρά-

ξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, 

την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο 

Ελλάδος και λοιπές διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ-
ΝΑΛΩΤΗ

Άρθρο 1 Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής
Άρθρο 2 Ορισμοί
Άρθρο 3 Σύσταση Διυπηρεσιακής Μονάδας 

Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.)
Άρθρο 4 Αποστολή και επιχειρησιακοί στόχοι 

της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Άρθρο 5 Συνεργασίες της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Άρθρο 6 Διοικητής της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Άρθρο 7 Οργάνωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Άρθρο 8 Διεύθυνση Συντονισμού και Διοικητι- 

κής Υποστήριξης
Άρθρο 9 Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασί-

ας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την 
Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπο-
ρίου

Άρθρο 10 Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, 
Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτεί-
ας Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Άρθρο 11 Προϊστάμενοι μονάδων

Άρθρο 12 Στελέχωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Άρθρο 13 Ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Άρθρο 14 Εκπαίδευση − Επιμόρφωση
Άρθρο 15 Λειτουργία ΔΙ.Μ.Ε.Α.- Οικονομική δια-

χείριση
Άρθρο 16 Τροποποίηση του άρθρου 13 του 

ν. 4177/2013 - Επέκταση πεδίου εφαρ-
μογής ελέγχων νόμιμων παραστατικών 
για την προστασία των εμπορικών ση-
μάτων

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

Άρθρο 18 Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3377/
2005 – Διοικητικές κυρώσεις για την 
αντιμετώπιση της παράνομης διακί-
νησης απομιμητικών/παραποιημένων 
προϊόντων

Άρθρο 19 Πειθαρχικά παραπτώματα
Άρθρο 20 Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 21 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 22 Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜ-
ΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Άρθρο 23 Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα νομι-
κών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με 
ηλεκτρονικά μέσα

Άρθρο 24 Σύσταση ΙΚΕ μέσω Ηλεκτρονικής Υπη-
ρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)

Άρθρο 25 Υπαίθριο εμπόριο
Άρθρο 26 Αποζημιώσεις μελών Εθνικών Μητρώ-

ων Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξι-
ολογητών (ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ)

Άρθρο 27 Διατάξεις για Επιμελητήρια
Άρθρο 28 Μεταβατικές διατάξεις

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν στο προσωπικό 
του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το 
ύψος των αποδοχών του προσωπικού του προηγούμε-
νου εδαφίου καθορίζεται με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου κάθε φορέα, με την επιφύλαξη του ανώτατου 
ορίου αποδοχών, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 28 
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).»

Άρθρο 71

Διατάξεις για τη σύσταση της εταιρείας 

«ΕΑΝΕΠ Τhess-ΙNTEC Α.Ε.»

1. Προς εκπλήρωση των προβλεπόμενων στο άρθρο 
18 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και ειδικότερα για την ανά-
πτυξη, διοίκηση και διαχείριση του Διεθνούς Τεχνολογι-
κού Πάρκου 4ης γενιάς, συστήνεται ανώνυμη εταιρεία 
ειδικού σκοπού, με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Τhess-ΙΝΤΕC Α.Ε.» και τον δι-
ακριτικό τίτλο «ΕΑΝΕΠ Τhess-ΙΝΤΕC Α.Ε.» («Εταιρεία»), με 
έδρα τον Δήμο Θερμαϊκού της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης. Η σύστασή της θα γίνει με συμβολαιο-
γραφικό έγγραφο, κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α΄ 
104), το οποίο θα υπογραφεί εντός δύο (2) μηνών από τη 
δημοσίευση του παρόντος. Ο σκοπός της Εταιρείας θα 
είναι μη κερδοσκοπικός, όσον αφορά τους μετόχους της, 
καθώς και κοινωφελούς χαρακτήρα, η δε μεταβίβαση 
των μετοχών της θα λαμβάνει χώρα στην ονομαστική 
τους αξία.

2. Η εταιρεία λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτι-
κής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρό-
ντος, του άρθρου 18 του ν. 4690/2020, του καταστατικού 
της και συμπληρωματικώς από τη νομοθεσία περί ανω-
νύμων εταιριών (ν. 4548/2018).

Άρθρο 72

Συμπλήρωση πλαισίου αιτημάτων 

τροποποίησης για τα επενδυτικά σχέδια 

των αναπτυξιακών νόμων

Η υποπερ. γγ) της περ. Γ΄ του άρθρου 14Β του 
ν. 3908/2011 (Α΄8), αντικαθίσταται και η περ. Γ΄ διαμορ-
φώνεται ως ακολούθως:

«Γ. Αιτήματα τροποποίησης δύνανται να υποβάλλονται 
και για τη μεταβολή των παρακάτω όρων της απόφασης 
υπαγωγής:

αα) Για την τροποποίηση του τρόπου κάλυψης της 
ίδιας συμμετοχής, στο πλαίσιο των διατάξεων του 
ν. 3299/2004 (ειδικότερα του άρθρου 5 παρ. 3) ή του 
ν. 3908/2011 (άρθρο 8 παρ. 6) και του π.δ. 35/2011.

ββ) Για την ενίσχυση δαπανών με συμβατική επένδυση 
αντί της εγκεκριμένης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

γγ) Για την αλλαγή του φορέα της επένδυσης λόγω 
συγχώνευσης ή διάσπασης. Το αίτημα εγκρίνεται με τον 
όρο ολοκλήρωσης της επένδυσης ή συνέχισης της παρα-
γωγικής λειτουργίας της στο ίδιο αντικείμενο, καθώς και 
υπό τον όρο ανάληψης από τον νέο φορέα του συνόλου 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφαση 
υπαγωγής.

Για την αλλαγή του υπό σύσταση φορέα της επένδυ-
σης, όπως αυτός περιγράφεται στην εγκριτική απόφαση 

υπαγωγής. Το αίτημα εγκρίνεται και η εταιρεία που θα 
υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο δύναται να είναι άλλη 
από την οριζόμενη στην απόφαση υπαγωγής με τον όρο 
της διατήρησης αμέσως ή εμμέσως της ίδιας μετοχικής 
σύνθεσης με τον υπό σύσταση φορέα. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν και οι όροι που αναφέρονται στην περίπτωση 
αλλαγής του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευσης 
ή διάσπασης. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της εν 
λόγω αλλαγής εντός εξήντα (60) ημερών από τη συντέ-
λεσή της, εφαρμόζονται το άρθρο 14 του ν. 3908/2011 
και το άρθρο 10 του ν. 3299/2004, αναλόγως.

δδ) Για την εκμίσθωση της επένδυσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 14 παρ. 1ζ του ν. 3908/2011 ή με το άρθρο 10 
παρ. Ββ του ν. 3299/2004.

εε) Για τυχόν λοιπούς όρους της απόφασης υπαγωγής.»

Άρθρο 73

Ωρίμανση και παρακολούθηση έργων ΣΔΙΤ 

στο πλαίσιο της από 14.05.2015 Συμφωνίας 

μεταξύ Ελλάδας και E.B.R.D.

Στο άρθρο 29 του ν. 3389/2005 (Α΄ 232) προστίθεται 
παρ. 4 ως εξής:

«4. Για την υλοποίηση έργων τεχνικής βοήθειας και 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμαν-
ση, δημοπράτηση και παρακολούθηση έργων ΣΔΙΤ του 
παρόντος, η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων 
και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων συμβάλλε-
ται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (Ε.Β.R.D.), στο πλαίσιο και υπό τους όρους 
της από 14.05.2015 «Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυ-
γκρότησης και Ανάπτυξης σχετικά με τη συνεργασία και 
τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυ-
γκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελληνική Δημοκρατία» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4341/2015 
(Α΄ 142). Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Ιδιωτι-
κών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιω-
τικού Τομέα είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της 
σχετικής σύμβασης, και οι επιμέρους πράξεις για την 
εκτέλεση αυτής διενεργούνται από τον Γενικό Γραμ-
ματέα. Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και 
Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα χρηματο-
δοτεί στο πλαίσιο της ανωτέρω σύμβασης την Τράπεζα 
είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων είτε από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων του ίδιου Υπουργείου. Το ύψος 
της χρηματοδότησης, η χρονική κατανομή της, καθώς 
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή 
αυτής προς την Ε.Β.R.D. καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με ίδια απόφα-
ση εγκρίνεται και η μεταφορά των σχετικών κονδυλίων 
προς την Ε.Β.R.D.».

Άρθρο 74

Ο θεσμός του ανεξάρτητου μηχανικού

1. Στον ν. 4062/2012 (Α΄ 70) προστίθεται άρθρο 6Α 
ως εξής:
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Άρθρο 86

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως 
ορίζεται σε ειδικές διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Εξωτερικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

 Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη Προστασίας του Πολίτη Εθνικής Άμυνας

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 Εργασίας και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

  Υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης Εσωτερικών Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
 και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων Τουρισμού

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

  Υφυπουργός
Επικρατείας Επικρατείας στον Πρωθυπουργό
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2020

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *01001462907200072*


