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Νέος νόμος Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: 
Αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και σειρά βελτιώσεων 

στο επενδυτικό περιβάλλον 
 

Ο νόμος 4712/20201 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων περιέχει σειρά κρίσιμων και 

θετικών ρυθμίσεων  για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την προσέλκυση 

επενδύσεων. Ο ΣΕΒ, ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, συμμετείχε ενεργά σε κάθε πτυχή της 

διαβούλευσης και παρουσιάζει τις πλέον κρίσιμες διατάξεις του νέου νόμου.  

Σύνοψη:  

 Συστήνεται νέα εποπτεύουσα αρχή (ΔΙΜΕΑ) στο πεδίο της προστασίας του καταναλωτή.   

 Βελτιώνεται σημαντικά το πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων και των κινήτρων έρευνας και 

καινοτομίας στον Αναπτυξιακό Νόμο. 

 Διευκολύνεται η ηλεκτρονική διεξαγωγή συνεδριάσεων εταιρικών οργάνων. 

 Επιλύονται χρόνιες οικονομικές και λογιστικές εκκρεμότητες των ΕΣΥΠ και ΕΣΥΔ. 

 Εισάγονται θετικές παρεμβάσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα. 

 Επιλύονται ορισμένα ζητήματα στην αδειοδότηση τεχνικών επαγγελμάτων.  

Οι κυριότερες ρυθμίσεις:   

Εποπτεία της Αγοράς (άρθρα 1-15 και 19-22) 

 Συστήνεται η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) ως νέα εποπτεύουσα αρχή για 

την εφαρμογή και διαχείριση της εποπτείας στο πεδίο της προστασίας καταναλωτή, 

αξιοποιώντας τα πρότυπα και εργαλεία του ν. 4512/2018 για την εποπτεία της αγοράς. Ο ΣΕΒ και οι 

επιχειρήσεις μέλη του προσβλέπουν ιδιαίτερα στον αποτελεσματικό και συντονισμένο έλεγχο της 

αγοράς, και στην εδραίωση συνθηκών δίκαιου ανταγωνισμού που αυτός διασφαλίζει. Είναι κρίσιμο να 

τονιστεί πως για την επιτυχή λειτουργία του νέου πλαισίου, απαιτούνται ακόμα τρεις κρίσιμες 

βελτιωτικές παρεμβάσεις: α) σαφέστερος προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων της ΔΙΜΕΑ με ακριβή 

καθορισμό της νομοθεσίας της οποίας την εφαρμογή θα ελέγχει και οριοθέτηση αυτής από 

αρμοδιότητες άλλων φορέων, β) αποσαφήνιση όλων των προϋποθέσεων λειτουργίας των μικτών 

κλιμακίων ελέγχου (ενεργοποίηση, και του τρόπου και της διαδικασίας βάσει της οποίας θα εντέλλονται 

και συντονίζονται από τη ΔΙΜΕΑ και γ) Μεγαλύτερη σαφήνεια των αρμοδιοτήτων των ελεγκτών για τη 

βεβαίωση της παράβασης και την επιβολή κυρώσεων. 

Ρυθμίσεις της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και 

Ιδιωτικού Τομέα   

 Αναπτυξιακός νόμος: Ενθαρρύνονται ακόμα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια στο Ν. 4399/2016 με 

αύξηση τις ενίσχυσης στα €10 εκ. ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, στα €20 εκ. για μεμονωμένη 

                                    
1   Ν.4712/2020 «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του 

παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για 
τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το 
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις» 
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επιχείρηση και στα € 30εκ. για τις εταιρίες ομίλου συνολικά. Επίσης, επιτρέπεται η ένταξη νέων 

επιλέξιμων δραστηριοτήτων όπως αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι στάθμευσης, κέντρα 

αποκατάστασης και αποθεραπείας και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων σε νησιά. Τέλος, σειρά 

τεχνικών βελτιώσεων μειώνουν την ασάφεια σε θέματα όπως: αρχική επένδυση, λήψη προκαταβολής, 

παρατάσεις κ.λπ., ενώ εντάσσουν στις επιλέξιμες δαπάνες τον εξοπλισμό, μονάδας που έχει κλείσει, 

ανεξαρτήτως παλαιότητας. 

 Στρατηγικές επενδύσεις: Απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες και τα έγγραφα χρηματοδότησης και 

συστάθηκε υπηρεσία μια στάσης για την έγκριση των συναφών αδειών.  

Έρευνα & Καινοτομία  

 Επενδύσεις στην καινοτομία: Θεσμοθετήθηκε η υπερ-έκπτωση δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης 

(Ε&Α) στο 100% από 30%, η έκπτωση στο φορολογητέο εισόδημα των business angels ίση με το 50% 

της εισφοράς τους σε κεφάλαια νεοφυών επιχειρήσεων, η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Νεοφυών 

Επιχειρήσεων, και η δυνατότητα αξιοποίησης εξωτερικών ελεγκτών σε έργα Ε&Α που επιχορηγούνται 

από τη ΓΓΕΤ (άρθρα 46, 47, 49). 

 Απαλλάσσονται από φόρο και ασφαλιστικές εισφορές οι υποτροφίες του ΕΛΙΔΕΚ (άρθρο 53). 

Διάφορες Ρυθμίσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή  

 Δυνατότητα σύστασης ΙΚΕ αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) από 

τον Οκτώβριο του 2020 (άρθρο 24). 

Διάφορες Ρυθμίσεις της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και την άρση διοικητικών εμποδίων  

 Αίρονται διοικητικές ασάφειες αδειοδότησης μονάδων παραγωγής ισοτόπων-ραδιοφαρμάκων, μιας 

οικονομικής δραστηριότητας υψηλής εξειδίκευσης και προστιθέμενης αξίας (άρθρο 29).  

 Χορηγείται παράταση στην αδειοδότηση των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής σε περιοχές 

με προβλήματα χωροθέτησης (όπως οι άτυπες συγκεντρώσεις) και δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης 

γεωργικών αποθηκών ως ΚΑΔ (άρθρο 31). 

 Επιλύονται χρόνιες οικονομικές και λογιστικές εκκρεμότητες που προκαλούσαν σημαντικά 

προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) και στο Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), τα οποία είχαν προκύψει από α) την απόσχιση του κλάδου της πιστοποίησης 

από την ΕΛΟΤ ΑΕ και β) την απόσχιση του κλάδου της διαπίστευσης από το ΕΣΥΠ με σύσταση του 

νέου φορέα (ήτοι του ΕΣΥΔ), αντίστοιχα. Ακόμα, δίνεται στον ΕΛΟΤ η δυνατότητα καθιέρωσης σημάτων 

πιστοποίησης (άρθρο 32). 

 Διευκολύνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδομής υφιστάμενων Βιομηχανικών Περιοχών, τα 

οποία βρίσκονται σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης (άρθρο 33). 

 Επιχειρείται η απλοποίηση της αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων. Μειώνονται, οι 

χρονικές απαιτήσεις τεκμηριωμένης προϋπηρεσίας, για τους μισθωτούς από 3 σε 2 έτη, και για τους 

ελεύθερους επαγγελματίες, η υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης που να τεκμηριώνει μέσο ετήσιο 

κύκλο εργασιών εντός της προβλεπόμενης οκταετίας από 60% σε 40%. Επίσης, προβλέπεται η έκδοση 

πιστοποιητικών υγείας και από άλλες υγειονομικές υπηρεσίες του Δημοσίου πέραν των Δημόσιων 

Νοσοκομείων. Τέλος, συμπληρώνεται ο πίνακας των απαιτούμενων τίτλων σπουδών στο ΠΔ 115/2012, 

το οποίο αφορά στους τεχνίτες, αρχιτεχνίτες μηχανικούς και εργοδηγούς, επιτρέποντας σε 
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εργαζόμενους που διαθέτουν απαραίτητες γνώσεις και την επαγγελματική εμπειρία να λάβουν άδεια 

(άρθρο 34). Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί πως για τον ΣΕΒ υπάρχει ανάγκη περαιτέρω απλοποίησης ως 

προς την κατηγοριοποίηση των μηχανημάτων έργου, τα κατώφλια ισχύος και η δυνατότητα 

αδειοδότησης για μηχανήματα μέχρι 50 KW από την ίδια την επιχείρηση. 

 Θεσπίζεται ψηφιακό μητρώο ανελκυστήρων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, 

οριστικά και με απόλυτη διαφάνεια, το φαινόμενο των μη καταγεγραμμένων - και οιονεί επικίνδυνων - 

ανελκυστήρων στη χώρα, καθώς και να μπορέσει να λειτουργήσει ουσιαστικά η εποπτεία της αγοράς 

(άρθρο 35). 

 Αναθέτονται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας αρμοδιότητες για αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή της Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 36).  

 Προβλέπεται η σύσταση ενός συστήματος τεχνικής υποστήριξης για τη λειτουργία, τη συντήρηση και 

την αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Αδειοδοτήσεων και 

Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ), καθώς και του μεταβατικού ηλεκτρονικού συστήματος notifybusiness.gov.gr, 

μέσω του οποίου αναμένεται να διενεργούνται όλες οι αδειοδοτικές διαδικασίες γνωστοποίησης για την 

εγκατάσταση ή/και τη λειτουργία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (άρθρο 37).  

Λοιπές Διατάξεις 

 Βιομηχανία στην περιφέρεια. Με συντονισμένη πρωτοβουλία τοπικών φορέων της Θράκης, του 

ΣΕΒΕ και του ΣΕΒ, ο ν. 4706/20 διευθέτησε τη μακροχρόνια εκκρεμότητα οφειλών του Δημοσίου προς 

επιχειρήσεις σε παραμεθόριες περιοχές αναφορικά με το 12% των εργοδοτικών εισφορών μέσω ΟΑΕΔ.  

 Ορίζεται η Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού, καθώς και οι Αρχές Εποπτείας και 

Διαχείρισης στο πεδίο «Ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων», όπως 

προβλέπει ο ν. 4512/2018, διασφαλίζοντας ένα σαφές πλαίσιο για τη λειτουργία της εποπτείας 

(αρμόδιες αρχές, αρμοδιότητες, αντικείμενο εποπτείας κ.λπ.). Οι σχετικές Αρχές ανήκουν όλες στη 

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ). Περαιτέρω, ορίζεται ως Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης της 

χώρας το Τμήμα Συντονισμού Εποπτείας Οικονομικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων 

(ΔΙΚΑΠΕΠ) της ΓΓΒ. Έτσι, προετοιμάζεται η συμμόρφωση στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 

2019/1020 για την εποπτεία της αγοράς, οι οποίες προβλέπουν εκπροσώπηση όλων των εθνικών 

αρχών εποπτείας των κρατών-μελών από μία κεντρική αρχή (άρθρο 65). 

 Εισάγεται νέα πρόβλεψη για τον αποχαρακτηρισμό Βιομηχανικών Κέντρων του Ν. 4458/1965 

προκειμένου να μετασχηματιστούν και εκσυγχρονιστούν (άρθρο 66). 

 Εισάγονται ρυθμίσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών ανανέωσης των αδειών των φαρμακαποθηκών, 
οι οποίες πλέον αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο ανεξάρτητα από το νομικό πλαίσιο χαρακτηρισμού τους 
(άρθρο 67). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Το παρόν συντάχθηκε από τους Τομείς του ΣΕΒ:  

- Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών 

- Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων και Περιφερειακής Πολιτικής  

- Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας  

  

Για περισσότερες πληροφορίες: Ε: info@sev.org.gr  |  T: 211 5006 000 
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* 19.910 δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσης 2018 που περιλαμβάνονται στη βάση της ICAP. 
** Σύνολο κερδών κερδοφόρων επιχειρήσεων. 
*** % επί του συνόλου τακτικών αποδοχών (χωρίς bonus και υπερωρίες)/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΕΦKA. 
**** % επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων. 
Πηγή: ICAP, Hellastat, Υπουργείο Οικονομικών, ΕΦΚΑ, ΕΛΣΤΑΤ. 

   

Όραμα  

Οραματιζόμαστε την Ελλάδα ως τη χώρα, που κάθε 
πολίτης του κόσμου θα θέλει και θα μπορεί να 
επισκεφθεί, να ζήσει και να επενδύσει.  
Οραματιζόμαστε μια ανοιχτή, κοινωνικά υπεύθυνη και 
οικονομικά φιλελεύθερη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που προτάσσει την ισχυρή ανάπτυξη ως 
παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Θέλουμε μια Ελλάδα 
δυναμικό κέντρο της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με 
στέρεους θεσμούς, ελκυστικό κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον, που προάγει τις εξαγωγές, την καινοτόμο 
επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και τις ποιοτικές 
υπηρεσίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη γνώση, τη 
συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου.       
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Αποστολή  
Ηγεσία & Γνώση  
Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, 
εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως 
ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της 
ιδιωτικής οικονομίας.  

Κοινωνικός Εταίρος  

Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη 
λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα 
της Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της 
επιχειρηματικής κοινότητας.  

Ισχυρός Εκπρόσωπος  

Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις 
πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την 
καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις 
εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.  

Φορέας Δικτύωσης  

Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους & με τα 
κέντρα αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας. 

 

Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ 
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https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/SEV_Fed
https://twitter.com/SEV_Fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
https://www.facebook.com/SEVfacts/
https://www.facebook.com/SEVfacts/

