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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4072
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εται−
ρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμι−
ση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλ−
λες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 1
Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης
1. Η Αδειοδοτούσα Αρχή αναρτά στο διαδικτυακό της
τόπο για λόγους διαφάνειας τις άδειες, αποφάσεις και
εγκρίσεις που εκδίδει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθε−
σία, καθώς και τις εκθέσεις επιθεωρήσεων που εκδίδο−
νται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης όλων
των δραστηριοτήτων και της τήρησης των όρων της
νόμιμης άσκησής τους.
2. Αν μεταβληθεί η επωνυμία του φορέα της επιχεί−
ρησης ή μεταβιβασθεί για οποιαδήποτε αιτία μέρος
ή το σύνολο των εταιρικών μεριδίων ή μετοχών μίας
εταιρείας, ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης ως
ατομικής ή οποιουδήποτε είδους εταιρείας, η άδεια που
έχει εκδοθεί ελέγχεται και τροποποιείται μόνον όσον
αφορά στα στοιχεία του φορέα που διαφοροποιήθηκαν.
Πιστοποιητικά, αποφάσεις, εγκρίσεις, που έχουν εκδοθεί
για την επιχείρηση, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη
λήξη τους και δεν απαιτείται η προσκόμιση νέων.
Αν η μεταβολή συνίσταται στην προσθήκη νέας δρα−
στηριότητας για την οποία απαιτείται αδειοδότηση, τα
πιστοποιητικά, οι αποφάσεις και οι εγκρίσεις που έχουν
εκδοθεί και αφορούν την ήδη ασκούμενη δραστηριότη−
τα, δεν αναζητούνται εκ νέου. Σε αυτή την περίπτωση
απαιτείται η προσκόμιση από την επιχείρηση υπεύθυνης
δήλωσης με την οποία βεβαιώνεται ότι εξακολουθούν
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της αρχι−
κής άδειας.
3. Οι κρατικές κεντρικές και περιφερειακές αρχές
και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που εκδί−

δουν άδειες, αποφάσεις ή εγκρίσεις για πάσης φύσεως
δραστηριότητες, μεριμνούν για την ηλεκτρονική μετα−
ξύ τους διασύνδεση και τη λειτουργία ολοκληρωμένου
πληροφοριακού συστήματος, στο πλαίσιο του οποίου
γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή η υποβολή των αιτήσε−
ων, η ηλεκτρονική διακίνηση μεταξύ των συναρμόδιων
υπηρεσιών και η τελική τους διεκπεραίωση.
4. Αν για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης,
απόφασης ή γνωμοδότησης από κρατικές κεντρικές και
περιφερειακές αρχές και νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου απαιτούνται στοιχεία που τηρούνται στη βάση
του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), τα στοιχεία
αυτά αναζητούνται από την αρμόδια υπηρεσία.
5. Τα κέντρα υποδοχής των αιτήσεων για την έκδοση
αδειών, αποφάσεων ή εγκρίσεων υποχρεούνται να δια−
τηρούν διαδικτυακό τόπο, στον οποίο περιλαμβάνονται
όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τα
δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωμο−
δοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των
πάσης φύσεως δραστηριοτήτων.
6. Για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης ή
πιστοποιητικού, καθώς και για τη διατύπωση γνώμης,
αρκεί η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέ−
πονται ρητά στο νόμο ή σε κανονιστικές πράξεις. Δεν
επιτρέπεται η εκ μέρους της αρμόδιας αρχής αναζήτηση
πρόσθετων δικαιολογητικών ενώ, αν προσκομισθούν,
δεν λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση της πράξης. Η
παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου
συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα εκ μέρους του αρμό−
διου υπαλλήλου.
7. Μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρό−
ντος νόμου, τα Υπουργεία οφείλουν να επανεξετάσουν
το νομοθετικό τους καθεστώς ως προς τη χορήγηση
αδειών, με σκοπό τη μείωση: (α) των απαιτούμενων
αδειών και (β) των επί μέρους απαιτούμενων δικαιο−
λογητικών και την κατάργηση ή αντικατάστασή τους
με υπεύθυνες δηλώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 του
ν. 3230/2004 (Α΄44). Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος.
8. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν έχουν εφαρμογή για τις
άδειες που εκδίδονται από τη Γενική Διεύθυνση Τελω−
νείων και Ε.Φ.Κ. κατ’ εφαρμογή διατάξεων Διεθνών Συμ−
βάσεων και της κοινοτικής νομοθεσίας ή ειδικής εθνικής
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ντάσσεται την επομένη της Συνεδρίας του αρμόδιου
γνωμοδοτικού οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και
Τουρισμού και προωθείται προς έκδοση η σχετική από−
φαση, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.
2. Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης και εφό−
σον με αυτή επιτραπεί η συνέχιση των εργασιών εκτέ−
λεσης του Μ.Ι.Ε., κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 έως
17 του ν. 3028/2002, το Γραφείο, σε συνεννόηση με τις
αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, ενημερώνει τον Κύ−
ριο του Έργου για το χρονοδιάγραμμα των περαιτέρω
αρχαιολογικών εργασιών, που τυχόν προβλέπονται σε
αυτή, και για τον αριθμό και την ειδικότητα του επι−
στημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που θα
απαιτηθεί ώστε να τηρηθεί το οικείο χρονοδιάγραμμα.
Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω εργασιών οι αρ−
μόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων αποδίδουν εγγράφως,
αμέσως και χωρίς καμμία καθυστέρηση ελεύθερο τον
χώρο στον Κύριο του Έργου για τη συνέχιση των ερ−
γασιών σύμφωνα με τους όρους της προαναφερόμενης
απόφασης και ενημερώνουν σχετικά το Γραφείο.

του Έργου για τη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων
εργασιών, μη αποκλειόμενης κάθε άλλης αποζημίωσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ., αλλά και εφαρμογής
των σχετικών διατάξεων του ν.3028/2002.
στ) Αν δεν υποβάλλονται από τον Κύριο του Έργου
στις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, εντός των ορι−
ζομένων στο Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας
προθεσμιών, οι εκθέσεις σχετικά με την πορεία των
ερευνών και εργασιών, ο χρόνος διακοπής των εργασιών
του Έργου θα παρατείνεται για όσο χρονικό διάστη−
μα συντρέχει καθυστέρηση υποβολής των σχετικών
εκθέσεων, μη αποκλειόμενης κάθε άλλης απαίτησης
προς αποζημίωσης με βάση τις διατάξεις του Α.Κ., ενώ
παράλληλα θα αντικαθίσταται άμεσα ο επιβλέπων αρ−
χαιολόγος πεδίου.
2. Αν διαπιστωθεί από πλευράς της οικείας Εφορείας
Αρχαιοτήτων ότι ο υπεύθυνος αρχαιολόγος προκαλεί
αποδεδειγμένα και υπαίτια προσκόμματα στην εκτέλεση
των εργασιών του Έργου, αντικαθίσταται με τη σύμφω−
νη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων.

Άρθρο 10
Κυρώσεις

Άρθρο 11
Εφαρμογή ισχυουσών διατάξεων

1. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης παράβασης των άρ−
θρων του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας,
εκτός από τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας, και
ιδίως του ν. 3028/2002, επιβάλλονται για τις παρακάτω
παραβάσεις α΄ έως ζ΄ οι εξής κυρώσεις:
α) Σε περίπτωση καταστροφής αρχαιοτήτων με υπαι−
τιότητα του επιβλέποντος αρχαιολόγου πεδίου ή του
Κυρίου του Έργου επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις
οι οποίες προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 56
του ν. 3028/2002, μη αποκλειομένης αποζημίωσης κατά
τις διατάξεις του Α.Κ.
β) Αν δεν δηλωθούν αμέσως οι αρχαιότητες που εντο−
πίζονται στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, με υπαι−
τιότητα του Κυρίου του Έργου ή των εργαζομένων
στο έργο εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 58 του
ν. 3028/2002, μη αποκλειόμενης αποζημίωσης κατά τις
διατάξεις του Α.Κ.
γ) Αν δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα με υπαιτιότητα
του Κυρίου του Έργου, το χρονοδιάγραμμα των αρχαιο−
λογικών ερευνών και εργασιών παύει να είναι δεσμευτι−
κό και αναστέλλονται, με απόφαση της αρμόδιας Διεύ−
θυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, όλες
οι σχετικές προθεσμίες, που ορίζονται στο Μνημόνιο
Συναντίληψης και Συνεργασίας, για ισόχρονο διάστημα
με εκείνο που περιλαμβάνεται στο αρχικά συμφωνηθέν
χρονοδιάγραμμα, από τα συμβαλλόμενα μέρη.
δ) Αν παρακωλύεται το έργο της Εφορείας Αρχαιο−
τήτων, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών ερευνών
και εργασιών, με ευθύνη του Κυρίου του Έργου, και υπό
την επιφύλαξη των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων,
θα παρατείνεται ο χρόνος διακοπής των εργασιών του
Έργου για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η παρακώλυση
του έργου της Εφορείας Αρχαιοτήτων μη αποκλειόμε−
νης αποζημίωσης κατά τις διατάξεις του Α.Κ.
ε) Αν ο Κύριος του Έργου αρνηθεί να χρηματοδοτήσει
τις εργασίες συντήρησης, ταξινόμησης, αποθήκευσης και
καταγραφής του υλικού με σκοπό τη δημοσίευση, μετά
το πέρας της σωστικής ανασκαφικής έρευνας, σύμφωνα
με το Μνημόνιο, τότε αναστέλλονται οι εργασίες του Έρ−
γου μέχρι την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Κυρίου

Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν θίγεται
η εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3028/2002, καθώς και
των λοιπών διατάξεων για την προστασία των Αρχαιο−
τήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Άρθρο 12
Οριοθέτηση της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης
Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3489/2006 (Α΄ 205) αντι−
καθίσταται ως εξής:
«2. Τα όρια της Ζ.ΚΑΙ.Θ. καθορίζονται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινο−
τομίας Α.Ε.» (Α.Ζ.Κ.) και του Οργανισμού Θεσσαλονίκης
του άρθρου 5 του ν.1561/1985 (Α΄148).
Για την εκπλήρωση του σκοπού της Α.Ζ.Κ. μπορεί να
παραχωρούνται σε αυτή χώροι προς χρήση. Αν η πα−
ραχώρηση γίνεται από ιδιωτικούς φορείς, υπογράφεται
σχετικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των νομίμων εκ−
προσώπων του φορέα παραχώρησης και της Α.Ζ.Κ.»
Άρθρο 13
Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης
1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3489/2006 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«2. Το Στρατηγικό Σχέδιο καταρτίζεται απο το Διοι−
κητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Αλε−
ξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» ύστερα από γνώμη
της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ανάπτυξης της Ζ ΚΑΙ
Θ. Το Στρατηγικό Σχέδιο εγκρίνεται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής και των κατά περίπτωση αρμόδιων
Υπουργών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να τρο−
ποποιείται το Στρατηγικό Σχέδιο.»
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2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 3489/2006
αναδιατυπώνεται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, μπορεί να εξει−
δικεύονται τα έργα που αναφέρονται στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 1, να ορίζονται οι αρμόδιοι φορείς,
το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων αυτών, οι
πηγές χρηματοδότησής τους και να ρυθμίζεται κάθε
άλλο σχετικό θέμα.»
3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 3489/2006
η φράση «Επιτροπή Επιτροπείας Ανάπτυξης» αντικα−
θίσταται με τη φράση «Συμβουλευτική Επιτροπή Ανά−
πτυξης».
Άρθρο 14
Αντικατάσταση του άρθρου 3 του ν. 3489/2006
Το άρθρο 3 του ν. 3489/2006 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 3
Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.»
1. Ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία «Αλε−
ξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» («Εταιρεία»), με έδρα
τη Θεσσαλονίκη, η οποία εποπτεύεται από τη Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η εταιρεία επιδιώκει
σκοπούς κοινωφελείς και δημοσίου συμφέροντος και
έχει ως κύρια αποστολή τη διαχείριση και την ανάπτυξη
της Ζ.ΚΑΙ.Θ. Η εταιρεία δεν υπάγεται στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, και
λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας,
στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου και του
καταστατικού της και συμπληρωματικά, των διατάξεων
του κ.ν. 2190/1920 (Α΄37), εξαιρείται δε από τις διατάξεις
του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).
2. Η διοίκηση της εταιρείας, η οργάνωση και η λει−
τουργία της, οι αρμοδιότητες των οργάνων της και
κάθε ειδικότερο θέμα ρυθμίζονται με το καταστατικό
της, το οποίο καταρτίζεται από το Δ.Σ. αυτής και εγκρί−
νεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την ίδια διαδικασία τροποποιείται το καταστατικό
της Εταιρείας.»
Άρθρο 15
Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.
3489/2006 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου,
το Δημόσιο εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικο−
νομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.
3489/2006 (Α΄ 205) αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το Δη−
μόσιο μπορεί να μεταβιβάζει τις μετοχές του σε οποιο−
δήποτε πρόσωπο από τα αναφερόμενα στην προηγού−
μενη παράγραφο, προτιμώμενων, μεταξύ αυτών, των
νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.»

Άρθρο 16
Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 3489/2006
Το άρθρο 6 του ν. 3489/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Οργάνωση και Λειτουργία της Εταιρείας
1. Για την οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας
καταρτίζονται οι ακόλουθοι κανονισμοί:
α) Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας. Με τον
Κανονισμό αυτόν καθορίζεται η οργανωτική δομή της
εταιρείας, ο αριθμός του προσωπικού της εταιρείας, η
κατανομή αυτού σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότη−
τες, τα καθήκοντά του, η ευθύνη του κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, τα κριτήρια αξιολόγησής του, η
εξέλιξή του, τα κλιμάκια αμοιβών και αποδοχών, η εκ−
παίδευση και η επιμόρφωσή του και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας κα−
ταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
β) Ο Κανονισμός Μισθώσεων. Οι μισθώσεις ακινήτων
που ανήκουν κατά κυριότητα στην εταιρεία ή παραχω−
ρούνται σε αυτή με οποιαδήποτε έννομη σχέση εξαι−
ρούνται από τις διατάξεις του π.δ. 34/1995 (Α΄ 30). Οι μι−
σθώσεις αυτές διέπονται από τις διατάξεις του εν λόγω
Κανονισμού και των άρθρων 574 έως 618 του Αστικού
Κώδικα (Α.Κ.). Ο Κανονισμός Μισθώσεων καταρτίζεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εγκρίνε−
ται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
2. Οι συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών
που συνάπτει η εταιρεία διέπονται από τις διατάξεις
που διέπουν τις αντίστοιχες συμβάσεις του Δημοσίου
και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δη−
μόσιου τομέα.
3. Οι συμβάσεις εκτέλεσης έργων που συνάπτει η
εταιρεία διέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις
αντίστοιχες συμβάσεις του Δημοσίου και των νομικών
προσώπων και επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα.
4. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της, να συνάπτει προγραμματικές συμβά−
σεις με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την
εκτέλεση, τη διοίκηση και το συντονισμό των πάσης
φύσεως έργων της αρμοδιότητάς της.»
Άρθρο 17
Αντικατάσταση του άρθρου 7 του ν. 3489/2006
Το άρθρο 7 του ν. 3489/2006 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 7
Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας
1. Όργανα διοίκησης της εταιρείας αποτελούν η Γενική
Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αυτής.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της
εταιρείας και ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στον παρόντα νόμο, στο καταστατικό της εταιρείας και,
συμπληρωματικά, στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
3. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο,
το οποίο αποτελείται από επτά μέλη κατ’ ανώτατο
όριο, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος, ιδιότητες οι οποίες συντρέχουν στο ίδιο
πρόσωπο. Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων Προέδρου
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και Διευθύνοντος Συμβούλου από το ίδιο πρόσωπο δεν
θεμελιώνουν δικαίωμα για πρόσθετη αμοιβή. Τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προέρχονται από
τον επιχειρηματικό, τον επιστημονικό − τεχνικό και τον
ερευνητικό χώρο, καθώς και από το χώρο της τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και πρέπει
να διακρίνονται για το επιστημονικό κύρος, τις ειδικές
γνώσεις και την εμπειρία τους επί θεμάτων που ορίζο−
νται από το σκοπό της εταιρείας.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και
αναπληρωματικά, διορίζονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης εν−
διαφέροντος που δημοσιοποιείται. H θητεία τους είναι
τριετής και μπορεί να ανανεώνεται μία φορά, για ίσο
χρόνο.
5. Για την ανάληψη της θέσης του Προέδρου και Δι−
ευθύνοντος Συμβούλου απαιτείται, τουλάχιστον, πτυχίο
πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου
και αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής και υπηρε−
σία επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη σε θέση αυξημένης
ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Το πρόσωπο
αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από δημόσια
προκήρυξη της θέσης. Η προκήρυξη γίνεται με απόφα−
ση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία
και τα κριτήρια της επιλογής του Προέδρου και Διευ−
θύνοντος Συμβούλου.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορί−
ζεται η αποζημίωση του Προέδρου και του Διευθύνοντος
Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 2 του ν. 3899/2010
(Α΄ 212).
7. Το Δ.Σ. της εταιρείας εποπτεύει και ελέγχει τη δια−
χείριση της περιουσίας της και ασκεί τις αρμοδιότητες
που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, στο καταστα−
τικό της εταιρείας και, συμπληρωματικά, στις σχετικές
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο
συνέρχεται, συνεδριάζει και αποφασίζει σύμφωνα με
το καταστατικό της εταιρείας.»
Άρθρο 18
Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 3489/2006
Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν. 3489/2006 αντι−
καθίσταται ως εξής:
«2. Από την έναρξη της λειτουργίας της εταιρείας
μπορεί να αποσπάται σε αυτή προσωπικό, με ειδικά
προσόντα ή εμπειρία, από δημόσιες υπηρεσίες, νομικά
πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς
και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως
αυτός οριοθετείται κάθε φορά. Οι αποσπάσεις διενερ−
γούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από αίτημα του
Δ.Σ. της εταιρείας και του ενδιαφερόμενου και κατά
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Οι αποσπώμενοι
στην εταιρεία λαμβάνουν από αυτήν το σύνολο των
αποδοχών και των πάσης φύσεως γενικών ή ειδικών
επιδομάτων, που αντιστοιχούν στην οργανική τους θέση,
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πλην αυτών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση των
καθηκόντων τους.
Στο προσωπικό της εταιρείας περιλαμβάνεται και μία
θέση νομικού συμβούλου με πάγια αντιμισθία. Η πρό−
σληψη του νομικού συμβούλου πραγματοποιείται από
το Δ.Σ. της εταιρείας, μετά από δημόσια προκήρυξη
της θέσης, και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.»
Άρθρο 19
Εποπτεία και υποχρεώσεις της εταιρείας
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 3489/2006
αναδιατυπώνεται ως εξής:
«1. Η εταιρεία, πέρα από την εποπτεία που ασκείται κατά
τον κ.ν. 2190/1920, υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
2. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του
ν. 3489/2006, μετά τη λέξη «αναθεωρείται» διαγράφεται
η φράση «με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Μακεδονίας − Θράκης» και προστίθεται η φράση «με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας».
Άρθρο 20
Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 3489/2006
Το άρθρο 13 του ν. 3489/2006 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 13
Συμβουλευτική Επιτροπή Ανάπτυξης
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Αλεξάνδρεια
Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» συνεπικουρείται στο έργο του
από την Επιτροπή Εποπτείας Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.,
η οποία λειτουργεί χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση ως
συμβουλευτικό όργανο.
2. Η Επιτροπή συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αποτελείται έως
δεκαπέντε μέλη, τα οποία μπορούν να προέρχονται
από τον επιχειρηματικό, τον επιστημονικό − τεχνικό και
τον ερευνητικό χώρο, τόσο από την Ελλάδα όσο και
από το εξωτερικό, και πρέπει να διακρίνονται για τις
ειδικές γνώσεις και την εμπειρία τους επί θεμάτων που
ορίζονται από το σκοπό της εταιρείας.
3. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας, ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης. H
θητεία τους είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.
Με όμοια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής
και ο αναπληρωτής του.
4. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 3,
εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, μπορεί να μετα−
βάλλεται η σύνθεση των μελών της Επιτροπής με από−
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε έξι
μήνες και εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου της.
Η γραμματειακή υποστήριξη του έργου της Επιτροπής
διενεργείται από τους υπαλλήλους της εταιρείας.»
Άρθρο 21
Αντικατάσταση του άρθρου 14 του ν. 3489/2006
Το άρθρο 14 του ν. 3489/2006 αντικαθίσταται ως
εξής:
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«Άρθρο 14
Αρμοδιότητες της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή αποτελεί όργανο κοινωνικού και επι−
στημονικού διαλόγου επί θεμάτων που αφορούν στο
στρατηγικό σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής
βιώσιμης ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ., καθώς και επί θεμά−
των πολιτικής ανάπτυξης της έρευνας, της καινοτομίας,
της διασύνδεσης των επιχειρήσεων με την έρευνα και
την καινοτομία και της προώθησης της επιχειρηματι−
κότητας σε καινοτόμους δραστηριότητες, προϊόντα και
υπηρεσίες. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αποστολής της,
συντάσσει προτάσεις και εισηγήσεις για τα θέματα του
προηγούμενου εδαφίου σε τακτικά διαστήματα κατά τις
προγραμματισμένες συνεδριάσεις της, και εκτάκτως
μετά από αίτημα του Δ.Σ. ή του αρμόδιου Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Επίσης, η Επιτροπή μπορεί να διατυπώνει και εισηγή−
σεις προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας επί:
α) του περιεχομένου και της εφαρμογής του Στρατη−
γικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.,
β) του περιεχομένου και της εφαρμογής του επιχει−
ρησιακού σχεδίου της εταιρείας,
γ) του ετήσιου προϋπολογισμού της εταιρείας, καθώς
και της έκθεσης τεκμηρίωσής του,
δ) του ετήσιου απολογισμού και των οικονομικών κα−
ταστάσεων της εταιρείας,
ε) της ετήσιας έκθεσης για την πορεία της έρευνας
και της καινοτομίας στη Ζ.ΚΑΙ.Θ.,
στ) κάθε άλλου θέματος, για το οποίο ζητά τη συν−
δρομή της το Δ.Σ. ή ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας.
2. Η Επιτροπή μπορεί να ζητά στοιχεία και πληρο−
φορίες για θέματα που εμπίπτουν στην αποστολή της
από κάθε φορέα του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και
ιδιωτικού φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Ειδικά
οι φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα
οφείλουν να διαβιβάζουν τα αιτούμενα στοιχεία χωρίς
καθυστέρηση.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί, κατά τις συνε−
δριάσεις της, να καλεί εκπροσώπους των φορέων του
προηγούμενου εδαφίου, προκειμένου να αναπτύσσουν
προφορικά, ενώπιόν της, τις απόψεις τους επί θεμάτων
της αρμοδιότητάς τους.»
KΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 22
Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς των άρθρων 22 έως 33 εφαρμόζο−
νται οι ορισμοί του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙI, το οποίο αποτε−
λεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κεφαλαίου.
2. Βιομηχανικά προϊόντα, που καλύπτονται από τεχνική
βιομηχανική νομοθεσία και τα οποία χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με το σκοπό που προορίζονται, εγκαθίστανται
και συντηρούνται κατάλληλα και τα οποία είτε δεν έχουν
πλήρως συμμορφωθεί με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις
είτε είναι πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια
χρηστών και καταναλωτών, αποσύρονται από την αγο−
ρά, περιορίζεται ή και απαγορεύεται η διαθεσιμότητά

τους και ενημερώνονται σχετικά, όπου προβλέπεται, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη − μέλη.
3. Οι αναγνωρισμένοι φορείς, τα εργαστήρια παροχής
υπηρεσιών και οι κοινοποιημένοι φορείς που εμπλέκο−
νται στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊό−
ντων, οφείλουν να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις
της τεχνικής νομοθεσίας που τους αφορούν και να τη−
ρούν απαρέγκλιτα τις προϋποθέσεις λειτουργίας που
τους επιβάλλονται.
Άρθρο 23
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις των άρθρων 22 έως 33 εφαρμόζονται
σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα και τις υπηρεσίες ποι−
ότητας, που καλύπτονται από την τεχνική βιομηχανική
νομοθεσία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV.
2. Το σύνολο της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας
στο οποίο βρίσκουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων
22 έως 33 αποτυπώνεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV,
το οποίο μπορεί να τροποποιείται ή να επικαιροποιείται,
με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση
συναρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την εξέλιξη και
την επέκταση του πεδίου της τεχνικής βιομηχανικής
νομοθεσίας.
Άρθρο 24
Εθνική αρχή για την εποπτεία της αγοράς
βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας
1. Αρμόδια υπηρεσία για εφαρμογή των διατάξεων
των άρθρων 22 έως 33 ορίζεται η Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας.
2. Με την αρμοδιότητά της αυτή και σε εφαρμογή
των διατάξεων του Κανονισμού 765/2008/ΕΚ «για τον
καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας
της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων
και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ.
339/93 του Συμβουλίου» η Γενική Γραμματεία Βιομηχα−
νίας αποτελεί την Εθνική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς
για την Ελληνική Επικράτεια σε όλα τα βιομηχανικά
προϊόντα και τις υπηρεσίες ποιότητας που εμπίπτουν
στις διατάξεις του παρόντος.
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας είναι αρμόδια για
το συντονισμό των λοιπών αρχών εποπτείας της αγο−
ράς στο πλαίσιο του Κανονισμού 765/2008 ΕΚ για τις
ανάγκες επικοινωνίας της Χώρας με την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Επίσης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας αναλαμβάνει την εκπροσώπηση
της χώρας στα αντίστοιχα όργανα και επιτροπές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχει στις διμερείς ή πο−
λυμερείς συμφωνίες που συνάπτει η χώρα για θέματα
εποπτείας αγοράς σε τομείς βιομηχανικών προϊόντων
και υπηρεσιών ποιότητας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση
συναρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μέσα σε έξι
μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος εξειδικεύε−
ται η οργανωτική, υλικοτεχνική και διοικητική υποδομή
της αρμόδιας υπηρεσίας για την υποστήριξη και τη
λειτουργία του συστήματος εποπτείας της αγοράς, οι
αποζημιώσεις και λοιπές δαπάνες των ελεγκτών, καθώς

