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ΝΟΜΟΣ γπ' ΑΡ1ΘΜ. 4864
Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επεν-
δυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης
διαδικασιών στις tδιωτικές και στρατηγικές επεν-
δύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τε-
χνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για
την ανάπτυξη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που Ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α': ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΕ1Σ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕ1ΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡ1ΣΜΟΙ
ΆρΘρο 1  Σκοπός και αντικείμενο
ΆρΘρο 2 Ορισμός -κατηγορίες και κριτήρια στρατη-

γικών επενδύσεων
ΚΕΦΑΛΑ1Ο  Β':  ΠΕΡ1ΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  -ΑΔΕ1ΟΔΟΤΙΚΕΣ

ΡΥΘΜ1ΣΕ1Σ ΣΤΡΑΤΗΠΚΩΝ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΆρΘρο 3 Περιβαλλοντικές ρυθμίσεις
ΆρΘρο 4 Πολεοδομικές ρυθμίσεις
ΆρΘρο 5 Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και τταραλίας
ΆρΘρο 6 Βοηθητικά και συνοδά έργα
ΚΕΦΑΛΑ1Ο Γ': ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤ1ΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
ΆρΘρο 7 Κίνητρο χωροθέτησης
ΆρΘρο 8 Φορολογικά κίνητρα
ΆρΘρο 9 Κίνητρο ταχείας αδειοδότησης
ΆρΘρο 10 Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών

ε7ιενδύσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΟΡΓΆΝΑ ΚΑ1 Δ1ΑΔ1ΚΑΣ1Α ΑΞ1ΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΑ1 ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΠΚΩΝ ΕΠΕΝΔγΣΕΩΝ
ΆρΘρο  11  Διυπουργική Εrτιτροπή Στρατηγικών Επεν-

δύσεων
ΆρΘρο 12 Υποβολή και τεκμηρίωση αίτησης χαρακτη-

ρισμού επένδυσης ως στρατηγικής
ΆρΘρο 13 Προδικασία χαρακτηρισμού επένδυσης ως

στρατηγικής
ΆρΘρο 14 Διαδικασία ωρ(μανσης επενδυτικών έργων

σε ακίνητα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου
ΤΟμέα

ΆρΘρο 15 Απόφαση χαρακτηρισμού επένδυσης ως
στρατηγικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': γλοπο1ΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓ1ΚΗΣ ΕΠΕΝΔγΣΗΣ

ΆρΘρο 16 Απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύ-
σεων

ΆρΘρο Ι 7 γποχρεώσεις φορέα επένδυσης
ΆρΘρο 18 Παρακολούθηση υλοποίησης στρατηγικής

εΓΓένδυσης

ΆρΘρο 19 Κυρώσεις λόγω μη τήρησης των όρων της
επένδυσης

ΆρΘρο 20 Αξιολόγηση συνεπειών των κινήτρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ': ΕΠ1ΛγΣΗ Δ1ΑΦΟΡΩΝ ΕΠ1 ΣΤΡΑΤΗΠΚΩΝ

ΕΠΕΝΔγΣΕΩΝ
ΆρΘρο 21  Διαιτητική επίλυση διαφορών
ΆρΘρο 22 Δtκαστική επ(λυση διαφορών -Αρμοδιότητα

δικαστηρίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ': ΕΙΔ|ΚΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑ1 ΠΟΛΕ-

ΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕ1Σ
ΆρΘρο  23  Γενικοί  κανόνες  χωροθέτησης  και  γενι-

κές  χρήσεις γης  -Τροποποίηση  του  άρθρου  11  του
ν. 3986/2Ο11

ΆρΘρο 24 Χωρικός προορισμός - Επενδυτική ταυτό-
τητα δημοσίων ακινήτων -Τροποττοίηση των παρ. 4, 6
και 9 του άρθρου  Ι 2 του ν. 3986/2011

ΆρΘρο 25 Δικαίωμα επιφανείας επί δημοσίων κτημά-
των ~ Ορισμοί -Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 18
του ν. 3986/2011

ΆρΘρο 26 Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας - Προσθήκη
περ. γ' στην παρ.1 του άρθρου 18 του ν. 4276/2014

ΆρΘρο  27  Προέγκριση  οικοδομικής  άδειας για τις
στρατηγικές επενδύσεις -Τροποποίηση των παρ. 3, 5
και 9 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017

ΚΕΦΑΛΑ1Ο  Η':  ΕΞογΣ1ΟΔΟΤΙΚΕΣ,  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆρΘρο 28 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΆρΘρο 29 Μεταβατικές διατάξεις
ΆρΘρο 30 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ  Β':  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ  ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ

ΚΕΦΑΛΑ1Ο Α': ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕ1ΜΕΝΟ
ΆρΘρο 31  Σκο7τός και αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑ1Ο  Β': ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΕΝ1ΣΧΥΟΜΕΝΩΝ  ΕΠΙ-

ΧΕ1ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-  ΕΠ1ΤΑχγΝΣΗ  ΔΙΑ-

ΔΙΚΑΣΙΩΝ γπΑΓΩΓΗΣ,  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΚΑ1  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
γπΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔγτικΩΝ ΣΧΕΔ1ΩΝ
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ΆρΘρο 75 Ρύθμιση για την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του νομικού προ-
σώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια
ΈκΘεση Λαμίας».

ΆρΘρο 76 Επανίδρυση του  Ινστιτούτου Βιο.ι.ατρικών
Ερευνών (1.Β.Ε.) και μετονομασία του 1νστιτούτου  Πε-
τρελα.ι.κής Έρευνας (1.Π.Ε.) του  Ιδρύματος Τεχνολογίας
και 'Ερευνας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β': Δ1ΑΤΑΞΕ1Σ ΣΧΕΤ1ΚΑ  ΜΕ ΤΗ  Δ1ΑΦΗΜ1Σ-

ΤΙ ΚΗ ΔΡΑΣΤΗ Ρ 1ΟΤΗΤΑ ΤΟγ Δ Η ΜΟΣ1ΟΥ ΤΟΜ ΕΑ ΚΑ 1 ΤΗ Ν
Ε'ρ.Τ.

ΆρΘρο 77 Ορισμοί -Τροττοποιήσεις του άρθρου 2 του
rι.δ. 261 /1997

ΆρΘρο 78 Εντολές Cινάθεσης μετάδοσης διαφημιστι-
κών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου -Προσθήκη
παρ. 6 στο άρθρο 6 του π.δ. 261 /1997

ΆρΘρο 79 Εντολές ανάθεσης καταχώρισης διαφημιστι-
κών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου -Προσθήκη
παρ. 4 στο άρθρο 7 του π.δ. 261 /1997

ΆρΘρο 80 Διαμόρφωση τιμοκαταλόγου και τελικών
τιμών -Εξουσιοδοτική διάταξη -Τροποποίηση της παρ. 3
του άρθρου 6 του π.δ. 261/1997

ΆρΘρο 8Ι  Συμβάσεις ανάθεσης έργου και τταροχής
ανεξάρτητων υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ γπογρΓΕΙ-

ΟΥ Ο1ΚΟΝΟΜ1ΚΩΝ
ΆρΘρο 82 Ανακατανομή πιστώσεων του ταμείου Ανά-

καμψης κα1 Ανθεκτικότητας
ΆρΘρο 83 Χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων

του ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτ`κότητας της Ευρωπα-•ι.κής Ένωσης από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

ΆρΘρο 84 Ρύθμιση Θεμάτων ελέγχου και εκκαθάρισης
δαrrανών του Δημοσίου -Τροποποίηση του άρθρου 9Ί
του ν. 427Ο/2014

ΆρΘρο 85 Ρυθμίσεις για τους υπολόγους Χρηματικών
Ενταλμάτων Προπληρωμής -Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 101 του ν. 4270/2014

ΆρΘρο 86 Ρυθμίσεις για τους διαχειριστές Παγίων Προ-
καταβολών -Τροποποίηση της παρ. Ί του άρθρου Ι Ο9
του ν. 4270/2014

ΆρΘρο 87 Ρυθμίσεις για τη μετακίνηση των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

ΆρΘρο 88 Ε7τέκταση της χορήγησης της τιμητικής πα-

ροχής του άρθρου 95 του ν. 4714/2020
ΆρΘρο 89 Ενσωμάτωση κριτηρίων του Φόρουμ Επιζή-

μιων Φορολογικών Πρακτικών (Fοrυm οn Ηarmfυ| Ταχ
ΡrαctίceS, FΗΤΡ) του Οργανισμού Οικονομικής Συνερ-
γασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) γ`α την απcιλλαγή από
τον φόρο εισοδήματος των κερδών εmχείρησης αττό
την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας - Αντικατάσταση του
άρθρου 71 Α του ν. 4172/2013

ΆρΘρο 90 Καθορισμός ανώτατων ορίων στα επιβcιλ-
λόμενα πρόστιμα και εναρμόνιση της διαδικασίας επιβο-
λής και κοινοποίησης με τα λοιπά πρόστιμα του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας -Τροποποίηση του άρθρου
54Ε του ν. 4174/2013

ΆρΘρο 91 Μη εφαρμογή ανώτατων ορίων στα επιβαλ-
λόμενα πρόστιμα για παραβάσεις παραβίασης ή παρα~

ποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών
ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η,Μ.) -Τροποττοίηση του
άρθρου 54ΣΤ του ν. 4174/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔ1ΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙ-

ΟΥ ΠΕΡ1ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑ1  ΕΝΕΡΓΕ1ΑΣ

ΆρΘρο 92 Δημιουργία χώρων διοίκησης και ελεύθερου

χώρου -αστικού πρασίνου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ
ΆρΘρο 93 Δημιουργία κοινόχρηστου χώρου δασικής

αναψυχής στο Μάτι του Δήμου Μαραθώνα
ΆρΘρο 94 Αναστολή είσπραξης και εττιβολής κυρώσε-

ων για αυθαίρετες κατασκευές στην περιοχή Δέλτα του
Έβρου - Παράταση ισχύος προΘεσμίας της παρ. 4 του
άρθρου 122 του ν. 4495/2017

ΆρΘρο 95 Παραχώρηση έκτασης Δήμου Παύλου Μελά
ΆρΘρο 96 Υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών ή αλ-

λαγών χρήσεων σε υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστά-
σεις στον ν. 4495/2017 -Προσθήκη άρθρου 14Β στον
ν. 3986/2011

ΜΕΡΟΣ Ε': ΕΝΑΡΞΗ 1ΣχγοΣ
ΆρΘρο 97 'Εναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α'
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΕ1Σ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤ1ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑ1 ΟΡ1ΣΜΟΙ

αντικείμενο
ους Α'είναι η βελτίωση του

τικού κλίματος για
σεων, προκειμένου
Θούν οι διαδικασίες
και να ενισχυθεί
επενδυτών.

νέου

η ασφα

ΤΟυ

οττοίηση στρατη
αι να εmταχυν-

ι υλοποίησης αυτών
στρατηγικών

παρόντος Μέρους είναι η
ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου για

ε7τενδύσεις.

ΆΡΘρο 2
Ορισμός -κατηγορίες και κριτήρια
στρατηγικών επενδύσεων

1. Ως «Στρατηγικές Επενδύσεις» νοούνται οι επενδύ-
σεις, οι οποίες, λόγω της στρατηγικής τους βαρύτητας για
την εθνιttή ή την τοπική οικονομία, δύνανται να ενισχύ-
σουν την απασχόληση, την παραγωγική ανασυγκρότηση
και την ανάδειξη του φυσικού και πολmστικού περιβάλ-
λοντος της Χώρας, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικά
δίκαιης, δίχως αποκλεισμούς, ισόρροπης και αειφόρου
ανάτττυξης,  με κύρια χαρακτηριστικά την ττροσέλκυση
επενδυτικών κεφαλαίων, την εξωστρέφεια και εξαγωγική
δραστη ριότητα, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα,
τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, την εξοικονόμηση φυσι-
κών πόρων στην προοπτική της κυκλικής οικονομίας και
την υψηλή προστιθέμενη αξία, ιδίως σε τομείς οικονομι-
κών δραστηριοτήτων διεθνώς εμπορεύσιμων προ.ι.όντων
ή υπηρεσιών. Οι Στρατηγικές Επενδύσεις διακρίνονται
στις εξής κατηγορίες:
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και κάθε άλλη αναγκαία λετττομέρεια για την εφαρμογή
της παρούσας περίτττωσης.

γγ) Εντός επτά (7) η μερών από σχετικό αίτη μα της «Ελ-
ληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου
Α.Ε.», η Επιτροττή της υποπερ. γα) γνωμοδοτεί αναφορικά

με τον εμβληματικό ή μη χαρακτήρα της εJτένδυσης.
δ) «Στρατηγικές Επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης»,

οι οποίες πληρούν τα ανcιφερόμενα κριτήρια σε μία (1 )
από τις ακόλουθες υττοπεριπτώσεις:

δα) Δημιουργούν κατά βιώσιμον τρόπο τριάντα (30)
τουλάχιστον νέες Ε.Μ.Ε. και ο συνολικός προύπολογιι
σμός τους είναι μεγαλύτερος των είκοσι εκατομμυρί-
ων (2Ο.000.ΟΟΟ) ευρώ. Οι επενδύσεις της περίπτωσης
αυτής μπορούν να λάβουν ένα (1) ή ττερισσότερα από
τα κίνητρα του άρθρου 9 και της περ. α) της 7ταρ.  1  τΟυ
άρθρου 10 ή

δβ) δημιουργούν κατά βιώσιμον τρό7το τριάντα (30)
τουλάχιστον νέες Ε.Μ.Ε., εφόσον ο συνολικός προύπολο-
γισμός τους είναι μεγαλύτερος των δέκα εκατομμυρίων
(10.000.000) ευρώ και αποτελούν μέρος επένδυσης, η
οποία έχει ήδη χαρακτηριστεί ως στρατηγική  και έχει
ολοκληρωθεί η υλοποίησή της. Οι επενδύσεις της περί-
πτωσης αυτής μττορούν νcι λάβουν ένα ή περισσότερα
από τα κίνητρα του άρθρου 9 και της περ. α) της παρ. 1
του άρθρου Ί Ο ή

δγ) αποτελούν υφιστάμενες επενδύσεις, στρατηγικές
ή μη, οι οποίες προβαίνουν σε αναδιάρθρωση ή εκσυγ-
χΡΟνισμό ή επέκταση των εγκαταστάσεών τους και ο
συνολικός τους προύπολογισμός είναι μεγαλύτερος των
δεκαττέντε εκατομμυρίων (15.ΟΟΟ.ΟΟΟ) ευρώ, εφόσον
διατηρούνταικατάβιώσιμοντρόποεκατό(100)τουλάχι-
στον υφιcπάμενες Ε.Μ.Ε. Οι επενδύσεις της υ7τοπερίπτω-
σης αυτής μπορούν να λάβουν το κίνητρο του άρθρου 9.

ε)  «Αυτοδ{καια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύ-
σεις», οι οποίες πληρούν τα αναφερόμενα κριτήρια σε
μία (1 ) από τις ακόλουθες υποπεριπτώσεις:

εα) Συνιστούν εττενδύσεις του ν. 3389/2005 (Α' 232), οι
οποίες έχουν εγκριθεί είτε από τη Διυπουργική Επιτροττή
Συμπράξεων Δημόσιου και 1διωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.ΙΤ.),
είτε από την κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατη-

γίκής Σημασίας του άρθρου 126 του ν. 4799/202Ί  (Α' 78)
και επενδύσεις για τα Ευρωπα`ι.κά  Ενεργειακά `Εργα Κοι-
νού Ενδιαφέροντος «ΡrοjeCts οf Cοmmοn |ntereSt (ΡC|)»
του άρθρου 8 του ν. 4271 /2014 (Α' 144). Στην ττερίπτωση
αυτή εντάσσονται επενδύσεtς που αποτελούν Ση μαντικά
'Εργα Κοινού Ευρωπα.ι.κού Ενδιαφέροντος («Ιmροrtαnt

ΡrοjeCts οf Cοmmοn Ευrορeαn ΙntereSt [|ΡCΕ|]) νομικών
προσώπων, τα οττοία συμμετέχουν ως άμεσα μέλη σε
προγράμματα Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρωπα.ι.κού
Ενδιαφέροντος, εφόσον ο συνολικός τους προύπολο-
γισμός  είνcu  μεγαλύτερος  των  είκοσι  εκατομμυρίων
(20.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της παρούσας υποπε-
ρίπτωσης δύνανται να λάβουν ένα (1 ) ή περισσότερα από
τα κίνητρα της παρ. 1  του άρθρου 8 και του άρθρου 9.

εβ) Συνιστούν ttΣτρατηγικές επενδύσεις χωρικής ορ-

γάνωσης των επιχειρήσεων», οι οποίες αφορούν στην
ανάπτυξη εmχειρηματικών πάρκων του ν. 3982/2011
(Α'  143),  σε  έκταση  τουλάχιστον  πεντακοσίων  (500)

στρεμμάτων και με συνολικό ττρούπολογισμό άνω των
δέκα εκατομμυρίων (10.000.00Ο) ευρώ. Οι επενδύσεις
της κατηγορίας αυτής δύνανται να λάβουν ένα (1 ) ή πε-

ίΏ:υ::κρ::Ξ5π:::Τ:α:ίιν#|ΞΟ:3ηi|:σ:χη:ςτ:ε:π:ε:*:χς::::αηρσθηρ:
ανανέωση της άδειας διαμονής εφαρμόζεται ως προς
δέκα (10) πολίτες τρίτων χωρών κατ' ανώτατον αριθμό,
στελέχη των επενδυτικών σχημάτων για όλες τις κα-
τηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων. Για όσο διάστημα
υφίσταται η εργασιακή σχέση  με τον φορέα της στρα-
τηγικής επένδυσης, όσα από τα στελέχη αυτά δεν έχουν
τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, Θεωρείται ότι
διατηρούν τη φορολογική κατοικία τους στην αλλοδαπή
και υπόκεινται σε φόρο γtα το εισόδημα που προκύτττει
στην Ελλάδα και αττοκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογι-
κό έτος. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης και
στον σύζυγο ή το άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης υπό
την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/20Ί 5 (Α' 181 ), εφό-
σον ο σύζυγος ή το άλλο μέρος δεν ασκεί επαγγελματική
δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς και στα εξαρτώμενα
τέκνα αυτών, όπως αυτά προσδιορίζονται στην περ. 5
της τταρ. Α' του άρθρου  16 του ν. 4251 /2014.

3.  Επενδύσεις  σε  μονάδες  παραγωγής  ηλεκτρικής
ενέργειας χαρακτηρίζονται ως «Στρατηγικές Επενδύσεις»
των περ. α), β), γ) και δ) της παρ. Ί , εφόσον, σωρευτικά με
τ`ς εmμέρους πρού7τοΘέσεις εκάστης των περιπτώσεων
της παρ.1, πληρούν και τις παρακάτω προύποθέσεtς:

α) Εμ7τίπτουν σε μια από τις κάτωθι κατηγορίες:
αα) Συστήματα Jτου συνδυάζουν σταθμό ηλεκτροπα-

ραγωγής από Α.Π.Ε. και σύστημα παραγωγής «πράσι-
νου» υδρογόνου, εφόσον η τταραγόμενη ηλεκτρική ενέρ-
γεια χρησιμοποιείται α7τοκλειστικά για την παραγωγή
υδρογόνου.

αβ) Εγκαταστάσεις θαλάσσιων αιολικών ή/και πλωτών
φωτοβολτα.ι'κών πάρκων.

αγ) Έργα Α.Π.Ε. rτου διασυνδέουν περιοχές της Επικρά-
τειας που δεν έχουν διασυνδεθεί και δεν προβλέπεται
να διασυνδεθούν με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέρyεtας μέσω υποβρύχιου καλωδίου, σύμ-

φωνα με το εγκεκριμένο, κατά την αίτηση υπαγωγής, Δε-
καετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Δ.Π.Α.) του Εθνικού Συ~
στήματοςΜεταφοράςΗλεκτρικήςΕνέργειας(Ε.Σ.Μ.Η.Ε.).

αδ) 'Εργα Α.Π.Ε. πλήρως ελεγχόμενης ηλεκτροπαραγω-

γής σύμφωνα με την 7ταρ.14 του άρθρου 2 του ν. 4414/
2016 (Α' 149).

αε) Συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε.

β) Έχουν 7τρούπολογισμό κατ' ελάχιστον εβδομήντα
πέντε εκατομμύρtα (75.ΟΟΟ.000) ευρώ.

Τα έργα Α.Π.Ε. της υττοπερ. αε) της περ. α)  μπορούν
να ενταχθούν αποκλειστικά στην κατηγορία Της περ. γ)
της παρ.1  του άρθρου 2 ως «Εμβληματικές Επενδύσεις
Εξαιρετικής Σημασίας» και να λάβουν τα παρεχόμενα
στην κατηγορία αυτή κίνητρα, εφόσον έχουν υττοβληθεί
οι σχετικές αιτήσεις μέχρι την  1 η.11.202 Ί .

4. Για την ένταξη στις κατηγορίες των Στρατηγικών
Επενδύσεων,  οι οποίες  υλοποιούνται  εξ ολοκλήρου
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κού σχεδίου. Ο φορέας της ε7ιένδυσης μπορεί να κάνει
χρήση του τταγιωμένου συντελεστή φορολογίας εισο-
δήματος από το φορολογικό έτος ολοκλήρωσης και
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Αν
μειωθεί ο σι)ντελεστής, εφαρμόζεται ο εκάστοτε μει-
ωμένος συντελεστής. Η χρήση σταθερού συντελεστή
φορολογίας εισοδήματος ισχύει μέχρι την εξάντληση
της ενίσχυσης που δικαιούται ο φορέας βάσει των ορίων
του βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 651 /2014 της Επιτροπής,
της 17ης 1ουνίου 2014, σχετικά με την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική
αγορά (L 187), ή της οικείας απόφασης της Ευρωττα.ι`κής
Εa#εςJδύσειςπουχαρακηρίζονταιωςστρατηγικές

μπορεί, με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., να λάβουν διαζευκτικά:
α) Φορολογική αrrαλλαγή που συνίσταται στην απαλ-

λαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των
πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία
προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από
το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά
από την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου
ή της νομικής οντότητας, ο οποίος αναλογεί στα κέρδη
που διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Το ποσό της φο-
ρολογικής απαλλαγής συνιστά ισόττοσο αποθεματικό,
το οποίο σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοττοίησης
φορολογείται σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4172/2013
(Α' 167). Ο φορέας μπορε{ να αξιοποιήσει το σύνολο της
δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής μέσα σε δεκαπέ-
ντε (15) φορολογικά έτη και όχι σε διάστημα μικρότερο
των τριών (3) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης
του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου, ή

β) εmτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων
που έχουν ενταχθεί στο εγκ€κριμένο σχέδιο επένδυσης
με προσαύξηση των συντελεστών του πίνακα της παρ. 4
του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 κατά ποσοστό εκατό
τοις εκατό (100%). Αν ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης
είναι ανώτερος του είκοσι τοις εκατό (20°/ο), ο τελικός
ττροσαυξημένος συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαί-
νει το σαράντα τοις εκατό (40%). Πα τις μεταποιητικές
επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων και του
μηχανολογικού εξοπλισμού εκττίrττουν α7τό τα ακαθάρι-
στα έσοδα κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους,
προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

3. Οι ενισχύσεις του παρόντος χορηγούνται κατόπιν
της προβλεπόμενης στην παρ.1 του άρθρου 12 αίτησης
του φορέα της εττένδυσης, ως μεμονωμένες ενισχύσεις,
είτε βάσει του  Κανονισμού  (ΕΕ) 651/2014, είτε κατόmν
εγκριτικής απόφασης της  Ευρωπα.ι.κής Επιτροπής. Οι
προΙ)ποΘέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, όπως προκύ-
πτουν από τον ανωτέρω Κανονισμό ή την αττόφαση Της
Ευρωπα.ι.κής Επιτροπής, εξειδικεύονται με την απόφαση
του άοθοου 16,

στρατηγικης εττεν
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κών απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι του φορέα επέν~
δυσης, με βάση τους κατ' έτος ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστέ,ς,

γγ) Της περ.  β) της παρ. 2 του άρθρου 8, επιβάλλει
την άρση της δυνατότητας κατ' εξαίρεση απόσβεσης,
και κατ' επέιααση την αναβίωcη από την ημερομηνία
δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης της επένδυσης
των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου, έναντι του
φορέα επένδυσης με βάση τους κατ'έτος ισχύοντες συ-
ντελεστές,

δ) σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων του άρθρου
9, επιβάλλει τον διrrλασιασμό των προβλεπόμενων από
την κείμενη νομοθεσία παραβόλων για την έκδοση των
σχετικών αδειών,

ε) σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων του άρθρου 10,
επιβάλλει τη μερική ή ολική ανάκληση των ενισχύσεων
και την επιστροφή καταβληθέντων ττοσών ανάλογα με
τη βαρύτητα της τταραβιαζόμενης υποχρέωσης εντόκως
από τη στιγμή που τέθηκε η ενίσχυση στη διάθεση του
δικαιούχου βάσει του επιτοκίου ανάκτησης της Ευρω-

ς  και  Επεν
πένδυσ

υλοποίηση της Στρατη-
υπερβαίνει τα δεκαπέ-

ς περ` γ) της παρ. ι

φαρμόζετα`

λψη#Ο

ροποιημενου φακε ου του επεν υτικου τους σχε
τριών (3) μηνών αττό την έγγραφη γνωστοποίη

ης «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερι
πορίου Α.Ε.», για την αξιολόγηση του οποίου οφε{
καταβάλουν το σύνολο της διαχειριστικής αμο
φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12. Η αξιολ

εισαγωγής τους στη Δ.Ε.Σ.Ε.,
15, ολοκληρώνονται το αργότερο εντ

μηνών
Εταιρεί

ανωτέρω,
τικό σχέδι

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπο
η μη επικαιροποίησης του φακέ

ετά την πάροδο τριών (3)
στο αρχείο.

ση συνεπειών των κιν
ι . οι αρμόδt

Μέρους, υπό τ
Γενική Γραμματεί
ων Δημοσίου και

υπηρεσίες εφαρμc
συντονισμό και σε
Ιδιωτικών Επενδύ
ιωτικού Τομέα

πτυξης και Επενδύ
αναλύουν ποσοτικά

εωνισυλλέΎου
αι πο`οτικά

μενων επενδύσεων κ
βάση, οι οποίες περιχ

ι συντάσο

μβάνου
με τους πόρους ττου δι
σχύθηκαν,τιςθέσειςερ
κλάδο και περιφέρεια, τα
στις επιχε`ρήσεις που τις λ
στην ανάπτυξη και τις δη
στον τακτικό προύπολογ
Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Ο Υrιουργός Ανάπ
λει κάθε δύο  (2)  έτη
την εφαρμογή του π
Ελλήνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ
ΕΠΙΛγΣΗ Δ1

ΕΠΕΝΔΥΣΕ

Διαιτητ1

1. Κάθε δια

Δημοσίου
πέμrιεται

Κανονισ
τησίες

(«υΝCΙ

ς  έξι  (6)
ληνικής

το επενδυ-

ς του παρόντος
υνεργασία με τη

εων και Συμπράξε-
υ γπουργείου Ανά-
εττεξεργάζονται και

δομένα των ενισχυό-
υν αναφορές σε ετήσια
ιδίως στοιχεία σχετικά

τις επενδύσεις που ενι-
ου δημιουργήθηκαν ανά

ελέσματα των ενισχύσεων
βάνουν, την επίδρασή τους
σιονομικές συνέπειες τόσο
ό, όσο και στο Πρόγραμμα

αι Επενδύσεων υποβάλ-
Θεση απολογισμού για

ρόντος έρους στη Βουλή των

ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΣΤ ΑΤΗΓΙΚΩΝ

ή επίλυση διαφορών

ναται, με συμφωνία των με
ι να επιλύεται οριστ`κώς με

σύμφωνα με την τταρ. 4 του ά

)υσης και του
ών, να παρα-
αιτησία, που
Θρου  1  του

Διαφάνειας στις δυνάμει Συν
ενδυτών-Κρατών, όττως υιοθετήθη

ήκης  Διαι-
ε το 2013

RΑL Αrbίtratίοn RυιeS Wίth neW αrtίcle

d ίn 2013, RυιeS on ΤrαnSραrenCy ίn Τrea

οr-State Αrbίtrαtίοn») της Επιτροπής των
Θνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο.

ρar. 4' a5
y bαsed

Το διαιτητικό δικαστήριο αποτελείται από δ
ιτητές, οι οποίοι ορίζονται αντίστοιχα από το Ελλ

μόσιο και τον φορέα εττένδυσης, καθώς καt ένα
πιδιαιτητή, που
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ΆΡΘΡΟ 55
Κοινή εταιρεία -τεχνοβλαστός
ερευνητικών οργανισμών
ε περίπτωση που οι ερευνητές προέρχον

ετικούς ερευνητικούς οργανισμούς,
ταιρείας -τεχνοβλαστού υποβά

υνητή στον οργανισμό στον
στο αρμόδιο
ερευνητικός

Ργανο της παρ. 1  του άρ
ακολουθείτ

Ου 53. Ο κάθε
προβλεπόμενη

στο άρθρο 53 δι
βλαστού του άρ€
εν λόγω άρθρο.

ικασία. Ως 7τρος
60 ισχύουν

2. Σε ττερίπτωση εταιρ
ται από ερευνητές περtσσ
σμών σύμφωνα με την π
σύμβασηςτεχνοβλαστ
ρίζεται το ποσοστό
οργανισμού επί τ
σίας, που εκχωρ
λόγω σύμβασ
βαση για όλ

σύμβαση τεχνο-
προβλεπόμενα στο

3βλαστού που ιδρύε-
ερευνητικών οργανι-

υντάσσεται κοινό σχέδιο

ρου 6Ο. Σε αυτό καθο-
άστου ερευνητικού

δικαιωμάτων
νται στην εταιρεία

εχνοβλαστού συνάπτετα

Ιτικής ιδιοκτη-
νοβλαστό. Η εν

ς ενιαία σύμ-
ς τους ερευνητικούς οργανισ

ενα μέρη αφενός την εταιρεία
τές-εταίρους αυτής κατά τα ο

του άρθρου 60 και αφετέρου αττό
οργανισμούς από τους οποίους

οι ερευνητές -εταίροι.

ύς και έχει

ΆΡΘΡο 56
'Εδρα εταιρείας -τεχνοβλαστού

Οι εταιρείες-τεχνοβλαστοί δύνανται να έχουν την έδρα
τους ε(τε (α) στην Ελλάδα, είτε (β) σε άλλο κράτος, εφό-
σον ιδρύουν στην Ελλάδα υποκατάστημα ή γραφείο ή
άλλη εγκατάσταση που αναγνωρίζεται από τη φορολο-
γική νομοθεσία στην Ελλάδα ως μόνιμη εγκατάσταση.
Επίσης, δύνανται να ιδρύονται έχοντας την έδρα τους
στην Ελλάδα και να μεταφέρουν την έδρα τους σε άλλο
κράτος μετά την ίδρυσή τους, υττό την προύπόθεση ότι
διατηρούν υποκατάστημα ή γραφείο ή άλλη εγκατάστα-
ση που αναγνωρίζεται από τη φορολογική νομοθεσία
στην Ελλάδα.

ΆΡΘΡο 57

ερευνητικών α

ερευνητών σε εταιρεία
ύ
που συμμετείχαν στην π

τελεί αντικείμενο ιοποίησης τη
βλαστού δύνανται: (α
την εταιρεία - Τεχνοβ
λόγω ερευνητικών
να εισέρχονται ως

μετά την ίδρυσή τη
σύμφωνα με
αnόφασης
γίνονται

Των
σης ττου απο-
Jείας - τεχνο-

ως ιδρυτές -εταίροι

άτων ή της γνώσης, (β)
Ξία -τεχνοβλαστό
η συμμετοχή τους

5 του άρθρου 5
εταιρείας - τεχνοβλ

ο πλαίσιο της
τού, (γ) να

μέλη δ1οίκησης στην ετ
τό. Δύνανται να

ι οποίοt

εία -Τε-

αποκτούν εταιρική συμ
εταιρειών-τεχνοβλαστών και οι

του άρθρ

σμού ά

ν.

α προβλέπει όρους υπό
ι να ασκεί ερευνητική  ή

τα στην εταιρεία - τεχνο-

•η σε εταιρια - τεχνο-

της αξιολόγησης του
ίου.

στην εταιρεία -τε-
ουν Θέση εκτελεστι-

ης στην εταιρεί εφόσον υφίσταται
κρισης της συμμε-
ίζεται το χρονικό

κού μέλους διοί-
τα τρία (3) έτη

τό7τιν αίτησης
όδιο όργανο
ι στην παρ. 1

ημα του ερευνητή μπορεί να χορ
ΟΤε αρμόδιο όργανο του ερευνητικ

γείται από
ύ οργανι-

εια άνευ αrrοδοχών των τταρ. 5 και 6 το
ν. 4009/20ι ι  (Α'  Ί95)  ή  έγκριση  για έ

τώς μερικής απασχόλησης με

άρθρου

αποδοχές σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ
4009/2Ο11  για τα μέλη Δ.Ε.Π. ή αντίστοιχες

μειω-
Ου23

τις λοιπές κατηγορίες Ερευνητών, σύμφωνα μ
ίμενη νομοθεσία.
Στον κανονισμό του ερευνητικού οργανισμού μπο



11528                                                                                               ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ  κγΒΕΡΓ\'ΗΣΕΩΣ                                              Τεύχος Α' 237/o2.ι 2.202ι

ρΘρου 51 του ν. 3528/20Ο7 (Α' 26). Στον κανονισμό του
ευνητικού οργανισμού μπόρεί να ορίζονται επίση
όνες για την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντω
ς, Υια την αποφυγή υπέρμετρου περιορισμού τ
ου άσι<ησης των λοιπών, εκτός εταιρείας - τεχ
ού, ακαδημα.ι.κών ή ερευνητικών

ε ερευνητής του ερευνητικού οργανισμ
συνάπτει σύμβαση έργου με την εταιρ

με αντικείμενο την υλοποίηση ερε
Τητας της εταιρείας. Στην περίτττω

βασης έργου αφορά σε μέλος ττο
βλαστού ή είναι εκτελεστικό

σης στην εται
να δίνεται με τ
ρου εδαφίου τ

εία -τεχνοβλαστό, τότε η έγκ
ν απόφαση χορήγησης άδει

ΤΤCΙΡ.  5.  Για ΤΙς ΠΡΟύττοθ

ς του δευτέ-

σύμβασης έργο
εθνική ή αλλοδα
της εταιρείας σύμ

μεταξύ εταίρων και ετ
ή νομοθεσία που διέ

ωνα με την έδρα τ

ΆΡΘΡΟ 58
Συγκρούσεις

Στον κανονισμό τω
δυνατόν να ορίζονται ε

μφερόντων
ερευνητικ
ικότεροι

συμφερόντων, καθώς κ
σμεύσεων για την αποφυ

ι για το

από τα μέλη ακαδημα.ι.κο
που συμμετέχουν σε εταtρ
ροι, με ή χωρίς Θέση εκτελ
Σύγκρουση συμφερόντων
στηριότητα του μέλους
Χνοβλαστού ττεριορίζει τ
λοιπά κCιΘήκοντά του  κ
δραστηρ|ότητα, προκαλ
ντας αρνητ1κά στην απ
ερευνητικής ομάδας
ερευνητής αrΓοτελεί
της rlαρ. 1 του άρθρ

;ρ(:`,,
Της παρ. 2 του ά
και εγκαταστ9σε7!y

εις σύναψης
είας ισχύει η

ι τη λειτουργία

ν οργανισμών είναι
ροι για τη σύγκρουση
όρους ανάληψης δε-

Ούσεων συμφερόντων
ευνητικού προσωπικού

τεχνοβλαστούς, ως εταί-
τικού μέλους διοίκησης.
εται ιδίως: (α) όταν η δρα-

αίσιο της εταιρείας - τε-
νο rτου αφιερώνει στα
στην ερευνητική του
υστερήσεις ή επιδρώ-
ότητα του έργου της

την οποία σ μμετέχει, (β) όταν ο
σίζοντος οργάνου

υ 53 ή του ειση
ου 53, (γ) όταν η
του ερευνητικού

ύμενου οργάνου
ήση υποδομών
ργανισμού από

το μέλος ακαδ™ά`ι.κού ή ερευνητικού ττ
πλαίσιο της ετα,φείας -τεχνοβλαστού, ε
Ραχωρηθεί τέτβια χρήση στην εταιρεία

οσωπικού στο
όσον έχει πα-
εχνοβλαστό,

Θεσιμότητα τών υποδομών και εγκαταστά
βάσει της σύ#ασης.του ,άρθρου 60 περι

για το υπόλόιπο ερευνητικό ή ακαδημα.ι.κό
του ερευνήικού οργανισμού.

ρΟ 59
ιρεία -τεχνοβλαστός ως

άδοχος δημοσίων συμβάσεων

ίζει τη  δια-

ων αυτών
οσωπικό

στις εταιρείες-τεχνοβλαστούς εκττόν

ή προγραμμάτων ή εκτέλεσης συγκεκριμέ
υ ή προμήθειας υλικού ή παροχής υπηρεσιών σ

ίο ή σε άλλον ερευνητικό οργανισμό γίνεται βά
νομοθεσίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεω

μβάνοντας υττόψη την ανάγκη αποφυγής σύγκρου-

.ταμτόχρΌ-ν-ά--μέλοςτου

ΆΡΘΡο 60
Σύ μβαση τεχνοβλαστού

1.  Μετά την έκδοση της εγκριτικής α7τόφασης της
παρ. 5 του άρθρου 53  και ενώ εκκρεμεί η εκττλήρωση
της υποχρέωσης των ιδρυτών-εταίρων που προβλέπε-
ται στο άρθρο 54 να προβούν εντός έξι (6) μηνών στην
ίδρυση της εταιρείας, ο ερευνητικός οργανισμός υπο-
γράφει με τους ιδρυτές-εταίρους, οι οJτοίοι ενεργούν
για λογαριασμό της υnό σύσταση εταιρείας, τη σύμβαση
τεχνοβλαστού.

2. Η σύμβαση τεχνοβλαστού ακολουθεί το εγκεκριμέ-
νο σχέδιο σύμβασης της περ. δ' της παρ. 5 του άρθρου
53, στο οrτοίο τίθενται οι όρα εκμετάλλευσης των δικαι-
ωμάτων διανοητικής ιδιοκτησ{ας του Οργανισμού αττό
την εταιρεία -τεχνοβλαστό. Η υπογραφόμενη με τους
Ιδρυτές -ετώρους σύμβαση τεχνοβλαστού συνάπτεται
με την αίρεση ίδρυσης της Εταιρείας και με την ττρόβλε-
Ψη η σύμβαση να τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την ίδρυση
της Εταιρείας. Με την ίδρυσή της, η εταιρεία -τεχνοβλα-
στός καθίσταται αυτοδικαίως συμβαλλόμενο μέρος.

3. Η σύμβαση τεχνοβλαστού είναι ορισμένης διάρκει-
ας, η οποία ορίζεται στην απόφαση έγκρισης της ίδρυ-
σης της εταιρείας -τεχνοβλαστού του άρθρου 53, και
δυνάμεt αυτής ρυθμίζονται τα εξής ζητήμcπα:

(α) Ο ερευνητικός οργανισμός Cιναλαμβάνει να τταρα-
χωρήσει στην εταιρεία -τεχνοβλαστό, ο ίδιος ως ιδιοκτή-
της ή ως συνιδιοκτήτης των δικαιωμάτων δ`ανοητικής
ιδιοκτησίας από κοινού με τους συνιδιοκτήτες ερευνη-
τές, οι ο7τάοι συμβάλλονται στη σύμβαση ως εκ τρίτου
συμβαλλόμενοι, σύμφωνα με την παρ. 4, δικαιώματα
για την αξιο7τοίηση των ερευνητικών αττοτελεσμάτων
που δηλώθηκαν, σύμφωνα με την περ. β'της παρ. 3 του
άρθρου 53. Τα εν λόγω δικαιώματα δύνανται να συνί-
στανται στα εξής:

(αα) είτε παραχώρηση άδειας, αποκλειστικής ή μη, εκ-
μετάλλευσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
ε7τί αποτελεσμάτων έρευνας ή δικαιωμάτων επί αιτήσε-
ων κατοχύρωσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
επί των εν λόγω αποτελεσμάτων έρευνας, καθορίζοντας
τους όρους της παραχώρησης, δηλαδή τη γεωγραφική
εμβέλεια και τη διάρκεια, έναντι αντιτίμου, δηλαδή δι-
καιωμάτων εκμετάλλευσης που ορίζονται στην περ. γ;

(αβ) είτε μεταβίβαση των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων επί αιτήσεων κατοχύ-
ρωσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των
αποτελεσμάτων έρευνας, έναντι αντιτίμου, δηλαδή τι-
μήματος που ορίζεται στην περ. γ;

(αγ) είτε συνδυασμό των ανωτέρω.
(β) Δύναται να ορίζονται:
(βα) Οι όροι εκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης,

έναντι ανταλλάγματος, ερευνητικού και επιστημονικού
εξοπλισμού, υποδομών και άλλων εγκαταστάσεων για
συγκεκριμένο χρόνο και υπό όρους που διασφαλίζουν τη
Χρήση και τη λειτουργία του εξοπλισμού, των υττοδομών
και των εγκαταστάσεων σύμφωνα με την αττοστολή του,



|  | 530                                                                                           ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ  κγΒΕΡr\'ΗΣΕΩΣ                                           Τεύχος Α' 237/Ο2.ι 2.2o2ι

το αποφασίζον όργανο σχετικά με την ίδρυση της εται-
Ρείας -τεχνοβλαστού.

8. Σε περίπτωση που η σύμβαση τεχνοβλαστού πα-
ραλείπει να ορίσει κάποιους εκ των όρων της παρ. 3,
ισχύουν τα εξής:

(α) εάν παραλείπεται να ορισθεί διάρκεια σύμβασης,
τότε η σύμβαση έχει διάρκεια δέκα (10) ετών,

(β)  εάν τταραλείπεται να ορισθεί το είδος της άδειας
που παραχωρείται επί της διανοητικής ιδιοκτησίας, Θε-
ωρείται ότι παραχωρείται μη αποκλειστική άδεια εκμε-
τάλλευσης καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης.

(γ) εάν παραλείπεται να ορισθεί η διάρκεια της άδειας
εκμετάλλευσης επί της διανοητικής ιδιοκτησίας των εταί-

ρων -μελών ερευνητικού ή ακαδημα.ι.κού προσωπικού,
βάσειτηςοποίαςπροέκυψανταερευνητικάαττοτελέσμα-
τα, Θεωρείται ότι η παραχώρηση ισχύει κατά τη διάρκεια
Της σύμβασης τεχνοβλαστού,

(δ) εάν παραλείπεται να ορισθούν η καταβολή αμοι-
βής και ο χρόνος, ισχύει εκ του νόμου αμοιβή ύψους
ένα τοις εκατό (1 %) εττί των ακαθάριστων εσόδων της
εταιρείας -τεχνοβλαστού αττό το πρώτο έτος λειτουργίας
της εταιρείας και καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης,
ανεξαρτήτως εάν ο ερευνητικός οργανισμός έχει εται-
ρική συμμετοχή στην εταιρεία -τεχνοβλαστό κατά το
άρθρο 55.

9. Στη σύμβαση τεχνοβλαστού δύναται να ορίζεται
κάθε άλλο ζήτημα που θεωρείται κρίσιμο από τον ερευ-
νητικό οργανισμό, λαμβανομένων υπόψη των όρων
ίδρυσης, οργάνωσης και σχεδιαζόμενης επιχειρηματι~
κής λειτουργίας της εταιρείας - τεχνοβλαστού, όπως η
εταιρική συμμετοχή του ερευνητικού οργανισμού βάσει
του άρθρου 61, η συμμετοχή επενδυτών κατά το άρθρο
62 ή το επιχειρηματικό σχέδιο που έχει συνταχθεί. Η δια-
δικασία διαμόρφωσης ή το περιεχόμενο της σύμβασης
τεχνοβλαστού δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα στον
Κανονισμό του ερευνητικού οργανtσμού.

10. Μετά τη σύναψη σύμβασης τεχνοβλαστού και κα-
Θόλη τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας -τεχνοβλα-
στού, η εταιρεία δύναται να εκμεταλλεύεται επιπλέον
ερευνητικά αποτελέσματα που παράγουν εντός των
ερευνητικών οργανισμών οι ερευνητές, μέλη της εται-
ρείας ή μη, εφόσον συνάτττεται με τους αρμόδιους ερευ-
νητικούς οργανισμούς ή, στην περίπτωση που έχουν ήδη
κατοχυρωθεί δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας με
συνιδιοκτησία ερευνητή, με τον ερευνητικό οργανισμό
και τον ερευνητή ή ερευνητές, ως συνιδιοκτήτες, σύμ-
βαση για Την Παραχώρηση εκμετάλλευσης των αποτε-
λεσμάτων ή των σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδι~
οκτησίας ή για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας επί των αποτελεσμάτων, συμπληρωματικών
ΠΡΟς Τη σύμβαση τεχνοβλαστού, το περιεχόμενο των
οποίων είναι σύμφωνο με την παρ. 6. Η εν λόγω σύμ-
βασηδιατηρείτηναυτοτέλειάτηςέναντιτηςσύμβασης
τεχνοβλαστού και η λύση, λήξη ή ακύρωση κάποιας εξ
αυτών με οιονδήττοτε τρόπο κcu για οιανδήποτε αιτία,

:#[Μεη:ρ:ε:αΞ:Τ:η;:Ις:ί:ωμτνgη:Θ:έ:ν:Τ::fί!#:::αέ;εκι::αλςότγηΈ

άδειας εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων που εκχωρή-
Θηκαν με αυτήν είτε λόγω πρόωρης καταγγελίας της
σύμβασης:

α) λύονται οι ισχύουσες μισθώσεις και παραχωρήσεις
χρήσης €ρευνητικού  και επιστημονικού εξοπλισμού,
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, υποδομών και χώρων
που προβλέπονται στη σύμβαση τεχνοβλαστού,

β) καταργείται η απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 53
για την έγκριση συμμετοχής των ερευνητών και για τη
συμμετοχή τους ισχύουν οι διατάξεις περί άδειας άσκη-

ί#δν'ε:ΤΤ:Ι;ρ:ε:Ξέ,:ωξνου:,:ίαπαρ:οβλλ::εει|Τηω;ΟΞ:8:έ:αγιγκι:ντ,:
εταιρείες -τεχνοβλαστούς και τα μέλη τους και,

δ) η εταιρεία υποχρεούται να αφαιρέσει τον όρο ttτε-
χνοβλαστός» από την επωνυμία της και να παύσει άμεσα
οποιαδήποτε αναφορά που δηλώνει προέλευσή της αττό
τον ερευνητικό οργανισμό, και οποιαδήττοτε χρήση της
επωνυμίας ή του εγκεκριμένου λογοτύπου του ερευνη-
τικού οργανισμού, εφόσον ε(χε παρασχεθεί το εν λόγω
δικαίωμα.

12. Η εκτέλεση της σύμβασης-τεχνοβλαστού κcιι η σχέ-
ση του ερευνητικού οργανισμού με την εταιρεία -τεχνο-
βλαστό βασίζονται στις αρχές της καλής πίστης και της
αμοιβαίας εμττιστοσύνης, όττως οι αρχές αυτές δύνανται
να εξειδικεύονται στη σύμβαση τεχνοβλαστού και στctν
Κανονtσμό του ερευνητικού οργανισμού.

ΆΡΘΡΟ 61
Εταιρική συμμετοχή ερευνητικού οργανισμ
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ν. 3299/2004 (Α' 261 ) και ν. 3908/2011  (Α' 8), σύμ-
ωνα με το άρθρο 76 του ν. 4399/2016 (Α' 117) και τη
ρ. 5 του άρθρου 163 του ν. 4635/2019 (Α' 167).

ΆΡΘΡο 70
Μετάθεση έναρξης ισχύος των διατάξεων
νια υπαίθριες Ψυχαγωγικές δραστηριότηι
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σης της δράσης «e-λιανικό -Επιχορήγηση υφιστάμενων
ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την
ανά7ττυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού κα-
ταστήματος» και ως προς την προσθήκη της φορολογι-
κής διο(κησης, και το άρθρο 222 διαμορφώνετcu ως εξής:

«ΆΡΘΡΟ 222
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο
για την ενίσχυση που καταβάλλεται
στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης
από το ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό -Επιχορήγηση
υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου
του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση
και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος».

Η ενίσχυση 7του καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρη-

ματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης tte-λιανικό - Επι-
χορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου
του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και
διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» δεν υπόκειται
σε οττοιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτη-
ση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του  άρθρου 43Α του
ν. 4172/2013  (Α' 167), είναι ανεκχώρητη  και ακατάσχε~
τη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δε-
σμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη
φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφα-
λιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι δικαιούχοι
της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την
υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής
και ασφαλίστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τΟυς
στις δράσεις και την είσπραξη της ενίσχυσης.».

ΆΡΘΡΟ 73
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο
της ενίσχυσης, που καταβάλλεται στο πλαίσιο
της δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων
παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών
υπηρεσιών».

Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρη-
ματοδοτούμενης αrτό το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση
επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών
υπηρεσιών»  δεν  υ7τόκειται  σε  οττοιονδήττοτε  φόρο,
τέλος, εισφορά ή άλλη  κράτηση υττέρ του Δημοσίου,
συμπεριλαμβανομένηςτηςειδικήςεισφοράςαλληλεγγύ-
ης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), μη εφαρ-
μοζομένης της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013
σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, είναι
ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή
τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής
ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται
με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το
Δημόσιο εν γένει, τα νομικά ττρόσωπα δημοσίου δικαί-
ου (Ν.Π.Δ.Δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκη-
σης(ο.τ.α.)καιτανομικάπρόσωπάτους,ταασφαλιστικά
ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται
στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε
παροχής κοινωνικού ή ττρονοιακού χαρακτήρα. Οι δικαι-
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'ΑΡΘρο 89

Ενσωμάτωση κριτηρίων του Φόρουμ Επιζήμιων ΦΟρολογικών Πρακτικών (Fοrυm οn Ηαrmfυι Ταχ
Ρrαctίces, FΗΤΡ) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) για την απαλλαγή
από τον φόρο εισοδήματος των κερδών επιχείρησης από την ει(μετάλλευση ευρεσιτεχνίας -
Αντικατάσταση του άρθρου 71 Α του ν. 4172/2013

1. Το άρθρο 71 Α του ν. 4172/2013 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«ΆΡΘΡΟ 71 Α

Κίνητρα ευρεσιτεχνίας

1. Τα κέρδη της εmχείρησης αττό την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας διεθνώς αναγνωρισμένης στο όνομά της, που
αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για έως τρεις (3) συνεχόμενες χρήσεις, αρχής
γενομένης αnό τη χρήση μέσα στην οrτοία πραγματοποιήθηκαν για Jτρώτη φορά τα κέρδη αυτά. Η απαλλαγή χο-
ρηγείται με την προύπόθεση ότι υπάρχει σύνδεση με τις δατιάνες έρευνας και ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκαν
από την επιχείρηση για την ανάπτυξη της ευρεσιτεχνίας.

2. Το ττοσό της απαλλαγής προκύπτει ως ακολούθως:

Ο αριθμητής δύναται να ττροσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), με την προύπόθεση ότι δεν
υπερβαίνει το ποσό των συνολικών δαπανών έρευνας κcu ανάπτυξης.

3. nα την εφαρμογή του παρόντος δίνονται ο` ακόλουθοι ορισμοί:
α. «Ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη»: Αυτή για την οποία έχει Cmονεμηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που

εμπίπτει σε μία (1 ) τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα) «Ευρωπα.ι.κό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας», 7του χορηγείται αττό το Ευρωπα.ι.κό Πραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

και έχει κατοχυρωθεί στην Ελλάδα.
αβ) «Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας» κατοχυρωμένο στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.1.), αποκλειομένων

των Πιστοποιητικών Υττοδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.), το οποίο έχει, επίσης, κατοχυρωθε( σε ένα ακόμη κράτος,
Το ΟΠΟίο:

ί) έχει προσχωρήσει στην Ευρωπα.ι.κή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ή συνεργάζεται στο πλαίσιο αυτής, ή
ίί)είνcuμέλοςτουΟ.Ο.Σ.Α.ήσεκαθεστώςυποψήφιαςπροςένταξηχώραςήσεκαθεστώςενισχυμένηςδέσμευσης.
Προύττόθεση για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος είναι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας να είναι σε ισχύ

τουλάχιστον μέχρι την τελευταία ημέρα της χρήσης για την οττοία ζητείται η ατταλλαγή.

β. ttΕ7τιλέξιμες δαπάνες έρευνcις και ανάJττυξης»: Το ποσό των δαrτανών έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες πραγ-
ματοποιούνται,κατάτοτρέχονκαιταπροηγούμεναφορολογικάέτηαπότηνίδιατηνεπιχείρησηήέχουνανατεθεί
σε τρίτα, μη συνδεδεμένα με την εrτιχείρηση πρόσωπα, κατά την έννοια της περ. ζ' του άρθρου 2 και συνδέονται
άμεσα με τη δημιουργία, ανά7ττυξη ή βελτίωση της ευρεσιτεχνίας.
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γ. «Συνολικές δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης»: Το
σύνολο των επιλέξιμων και μη δαπανών έρευνας και
ανά7ττυξης, που συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία,
ανάπτυξη  ή  βελτίωση της ευρεσιτεχνίας ι<αι οι οποίες
έχουν πραγματοποιηθεί κατά το τρέχον και τα προηγού-
μενα φορολογικά έτη. Στην έννοια των μη επιλέξιμων
δαπανών ττεριλαμβάνονται οι δαπάνες απόκτησης της
ευρεσιτεχνίας και οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που
έχουν ανατεθεί σε τρίτα συνδεδεμένα με την εττιχείρηση
πρόσωπα, κατά την έννοια της περ. ζ'του άρθρου 2 και
οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία, ανάπτυξη
ή βελτίωση της ευρεσιτεχνίας.

δ. «Κέρδη από την εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας»:
Το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση
ή το δικα{ωμα χρήσης των δικαιωμάτων επί διπλωμά-
των ευρεσιτεχνίας, καθώς και τα έσοδα από την πώλη-
ση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μετά την αφαίρεση
των εττιλέξιμων δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη, που
αναλογούν στα εισοδήματα αυτά και τα οποία πραγμα-
τοποιήθηκαν το τρέχον φορολογικό έτος. Επίσης, ως κέρ-
δη αττό την εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας νοούνται
και τα κέρδη από την πώληση προ.ι.όντων παραγωγής
της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν αυτά παρήχθησαν
σε εγκαταστάσεις της ίδιας της επιχείρησης ή τρίτων,

γ`α την οποία χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία, κατά το
μέρος που αναλογούν στη χρήση του διπλώματος ευ-
ρεσιτεχνίας.

4. Το ποσό της α7ταλλαγής, το οποίο υπολογίζεται σύμ-
φωνα με την παρ. 2, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό
αποθεματικού και υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές
διατάξεις του Κώδικα, κατά το μέρος που διανέμεται ή
κεφαλαιοποιείται κάθε φορά.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανά-
πτυξης και Εττενδύσεων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται οι φορείς πιστο-
πο{ησης της ευρεσιτεχνίας, τα κριτήρια χαρακτηρισμού
των επιλέξιμων και μη δαπανών, σύμφωνα με τις γενικές
αρχές και τις ι<ατευθυντήριες γραμμές του Ο.Ο.Σ.Α., οι
προύποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλο ανα-
γκαίο Θέμα για την εφαρμογή του τταρόντος άρθρου.

6. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ε7τενδύσεων εγι<ρίνεται η υπαγωγή
της επιχείρησης στο παρόν άρθρο για τα συγκεκριμένα
κέρδη από την εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας, μετά
από αίτηση που υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»

2. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στα έσοδα ττου
ττραγματοποιούνται τα φορολογικά έτη που αρχίζουν
από την 1 η 1ανουαρίου 2Ο22 και μετά.

ΆΡΘΡο 90
Καθορισμός ανώτατων ορίων
στα εmβαλλόμενα πρόστιμα και εναρμόνιση
της διαδικασίας εmβολής και κοινοποίησης
με τα λοιπά πρόστιμα του Κώδικα
ΦορολοΥικής Διαδικασίας -Τροποποίηση
του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013
την τταρ.1 του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013 (Α' 170,

Κώτδικας Φορολογικής Διαδικασίας, Κ.Φ.Δ.): α) στο δεύ-
iΙ

τερο και τρίτο εδάφιο της περ. α' καθορίζονται ανώτατα
όρια στα επιβαλλόμενα πρόστιμα, β) στην περ. β'εξειδι~
κεύονται οι προύποθέσεις επιβολής του προστίμου και
η παρ.1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. α) Σε περίπτωση ττου διαπιστώνεται, μετά από το
πέρας του οριζόμενου από τις σχετικές διατάξεις του
ν. 4308/2014 (Α' 251 ) χρόνου κατάρτισης των χρηματο-
οικονομικών καταστάσεων, ότι η ελεγχόμενη οντότητα
δεν τήρησε τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις
λογιστικά αρχεία (βιβλία), επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με
το δεκαπέντε τοις εκατό ( 15%) επί των εσόδων της από
επιχειρηματική  δραστηριότητα για  κάθε ελεγχόμενο
έτος για το οποίο διαπιστώνονται τα ανωτέρω, όπως
αυτά ττροκύπτουν αττό τον μέσο όρο των δηλωθέντων
εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των
τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών, μη συμπερι-
λαμβανομένου εκείνου για το οποίο δεν έχει παρέλθει η
προΘεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος.

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των
δέκcι χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφό-
σον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης αττλογραφικών βιβλί~
ων ή των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο
έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογρα-
φικών βιβλίων, ούτε μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλά-
σιου του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου,

Σε περίπτωση μη υποβολής έστω και μίας από τις δη-
λώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων
φορολογικών ετών παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέω-
σης, το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των
εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορεί να
είναι κατώτερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά
ελεγχόμενο έτος, εφόσον rτρόκειται για υπόχρεο τήρη-
σης α7τλογραφικών βιβλίων και των πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για
υττόχρεο τήρησης δtπλογραφικών βιβλίων, ούτε μπορεί
να είναι ανώτερο του τριττλάσιου του κατά περίπτωση
κατώτερου ττροστίμου. Πα τους σκοπούς του παρόντος
άρθρου, ως μη τήρηση των λογιcmκών αρχείων (βιβλίων)
λογίζεται και η μη ενημέρωση των λογιστικών αρχείων
(βιβλίων) μετά από το πέρας του οριζόμενου από τις σχε-
τικές διατάξεις του ν. 4308/2014 χρόνου κατάρτισης των

ΧΡη ματοοικονομικών καταστάσεων.
Για την εφαρμογή του παρόντος, η μη επίδειξη για

οποιονδήττοτε λόγο μετά από πρόσκληση του άρθρου
14 των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) στον φορολογικό
έλεγχο εξισώνεται με μη τήρηση αυτών.

Τοπρόστιμοτηςπαρούσας7τερίτττωσηςδενεπιβάλλε-
ται, εφόσον η μη τήρηση ή ενημέρωση δεν επηρεάζει τη
συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και την
υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή εφόσον με οποιο-
δήποτε πρόσφορο μέσο είναι δυνατός ο προσδιορισμός
της φορολογητέας ύλης κα1 των αντίστοιχων φορολογr
κών υποχρεώσεων.

β) Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια μερικού
επtτόπιου ελέγχου πρόληψης της παρ. 7 του άρθρου
25 διαrπστώνεται, ότι η ελεγχόμενη οντότητα δεν δια-
φύλαξε ή δεν προσκόμισε ύστερα από πρόσκληση του
άρθρου 14 φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς
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ΆΡΘΡο 96
Υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών
ή αλλαγών ρήσεων σε υφιστάμενες
λιμενικές εγκαταστάσεις στον ν. 4495/2017
Προσθήκη άρθρου 14Β στον ν. 3986/2011

3986/201 Ι  (Α'  152), προστίθεται άρθ
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