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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του
Συµβουλίου της 19ης Δεκεµβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L 58), άσκηση
της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθµιση επαγγέλµατος τελωνειακού αντιπροσώπου και λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθµίσεις»

Ι. Γενικές Παρατηρήσεις
Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως το επεξεργάσθηκε η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, διαρθρώνεται σε τέσσερα Μέρη (Α΄Δ΄) και αποτελείται από πενήντα τρία (53) άρθρα, συµπεριλαµβανοµένου
του ακροτελεύτιου άρθρου, που ορίζει τον χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων του νόµου.
Το Μέρος Α΄ (άρθρα 1-25) έχει τίτλο «Ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συµβουλίου της 19ης Δεκεµβρίου
2019 για τη Θέσπιση του Γενικού Καθεστώτος των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Αναδιατύπωση) (L 58) - Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα».
Ειδικός φόρος κατανάλωσης («ΕΦΚ») επιβάλλεται στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια δυνάµει της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά δυνάµει των Οδηγιών 92/83/ΕΟΚ και
92/84/ΕΟΚ, καθώς και στα βιοµηχανοποιηµένα καπνά δυνάµει της Οδηγίας
2011/64/ΕΕ. Οι όροι και η διαδικασία επιβολής των ΕΦΚ ρυθµίζονταν µε την
Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συµβουλίου, της 16ης Δεκεµβρίου 2008, σχετικά
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µε το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και την κατάργηση
της Οδηγίας 92/12/ΕΟΚ. Αντίστοιχα, τα σχετικά ζητήµατα ρυθµίζονται στο
εσωτερικό µας δίκαιο µε το Μέρος τρίτο (άρθρα 47-119Γ) του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001). Όπως προκύπτει από τις αιτιολογικές σκέψεις της υπό ενσωµάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262, η Οδηγία 2008/118/ΕΚ έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς και επανειληµµένως, λόγος, για τον οποίο, µε
την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, κρίθηκε σκόπιµη, για λόγους σαφήνειας,
η αναδιατύπωσή της.
Με τις διατάξεις του Μέρους Α΄ τροποποιούνται τα άρθρα 54, 55, 56, 57,
58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 112, 113, 114, 115, 116 και 119 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και προστίθενται νέα άρθρα 57Α και 57Β. Συγκεκριµένα, ορίζεται ο σκοπός (άρθρο 1) και το αντικείµενο (άρθρο 2) του
Μέρους Α΄ του νοµοσχεδίου, ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν στην εδαφική εφαρµογή των ΕΦΚ (άρθρο 3), στους αναγκαίους ορισµούς για την επιβολή τους (άρθρο 4), στον χρόνο και τον τόπο όπου καθίσταται απαιτητός ο
φόρος (άρθρο 5), στη διακίνηση υποκείµενων σε ΕΦΚ προϊόντων που έχουν
τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους µέλους της Ε.Ε., προκειµένου
να παραδοθούν στο έδαφος άλλου κράτους µέλους για εµπορικούς σκοπούς (άρθρα 6-8), στη διακίνηση προϊόντων (που έχουν τεθεί σε ανάλωση)
µεταξύ δύο τόπων στο εσωτερικό της χώρας µέσω του εδάφους άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. (άρθρο 9), στις πωλήσεις εξ αποστάσεως (άρθρο 10),
στις καταστροφές και απώλειες υποκείµενων σε ΕΦΚ προϊόντων που έχουν
τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος κράτους µέλους κατά τη µεταφορά τους στο
έδαφος κράτους µέλους άλλου από το κράτος µέλος στο οποίο τέθηκαν σε
ανάλωση (άρθρο 11), στην παραγωγή, µεταποίηση, κατοχή και αποθήκευση
υποκείµενων σε ΕΦΚ προϊόντων (άρθρο 12), στις προϋποθέσεις αναγνώρισης εγκεκριµένου αποθηκευτή (άρθρο 13), στις καταστροφές και απώλειες
προϊόντων υποκείµενων σε ΕΦΚ που τελούν υπό καθεστώς αναστολής (άρθρο 14), στην επιστροφή και διαγραφή, και τη βεβαίωση και είσπραξη εκ των
υστέρων του ΕΦΚ (άρθρο 15), στα πιστοποιητικά απαλλαγής από τον ΕΦΚ
(άρθρο 16), στις πωλήσεις προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση από καταστήµατα πλοίων και αεροσκαφών (άρθρο 17), στους µικρούς οινοπαραγωγούς (άρθρο 18), στη διακίνηση υποκειµένων σε ΕΦΚ προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής και την παροχή σχετικής εγγύησης (άρθρο 19), στους εγγεγραµµένους παραλήπτες προϊόντων υποκείµενων σε ΕΦΚ (άρθρο 20), στη
διακίνηση υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής µέσω «µηχανοργανωµένου συστήµατος» της απόφασης
(ΕΕ) 2020/263 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης
Ιανουαρίου 2020 για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και
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στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (άρθρο 21), στις διαδικασίες σε περίπτωση κατά την οποία το µηχανοργανωµένο σύστηµα δεν είναι διαθέσιµο (άρθρο 22), στην εναλλακτική απόδειξη παραλαβής και τα αποδεικτικά στοιχεία για την έξοδο από το έδαφος
της Ένωσης (άρθρο 23), στις παρατυπίες κατά τη διακίνηση υποκείµενων σε
ΕΦΚ προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση (άρθρο 24), και τίθενται
µεταβατικές διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρο 25).
Το Μέρος Β΄ (άρθρα 26-46) έχει τίτλο «Άσκηση τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθµιση επαγγέλµατος τελωνειακού αντιπροσώπου», αποτελείται από πέντε (5) Κεφάλαια (Α΄- Ε΄) και περιλαµβάνει ρυθµίσεις που θεσπίζονται στο πλαίσιο του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση
του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, καταργείται ο ν. 718/1977 «Περί εκτελωνιστών», όπως αναφέρεται δε και στην Αιτιολογική Έκθεση, µεταξύ άλλων: διαφοροποιούνται οι όροι άσκησης του επαγγέλµατος του τελωνειακού αντιπροσώπου, καθώς και η ευθύνη που απορρέει ανάλογα µε το είδος
της τελωνειακής αντιπροσώπευσης, άµεσης ή έµµεσης, καταργούνται οι εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή και εισάγεται διάταξη για συγκεκριµένα προγράµµατα πιστοποίησης από ειδικά διαπιστευµένους φορείς (επιµόρφωση καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελµατικής δραστηριοποίησης των τελωνειακών αντιπροσώπων), παρέχεται η δυνατότητα, σε όσους ασκούν το επάγγελµα σε άλλη χώρα, να το ασκήσουν και
στην Ελλάδα, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, και καθορίζονται συγκεκριµένες υποχρεώσεις των επαγγελµατιών τελωνειακών αντιπρόσωπων, µεταξύ των οποίων η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας και του Χάρτη Ποιότητας
που καταρτίσθηκαν από τη Διεθνή Συνοµοσπονδία Εκτελωνιστών (CONFIAD) - Πανευρωπαϊκό Δίκτυο.
Ειδικότερα:
Στο Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 26-30) ορίζεται ο σκοπός και το αντικείµενο του
Μέρους Β΄ (άρθρα 26-27) και δίνονται οι απαραίτητοι ορισµοί για την εφαρµογή του (άρθρο 28), θεσπίζονται οι όροι διενέργειας τελωνειακών διατυπώσεων από τελωνειακό αντιπρόσωπο (άρθρο 29), καθώς και ρυθµίσεις για
την ευθύνη των τελωνειακών αντιπροσώπων έναντι των τελωνειακών αρχών και άλλων ελεγκτικών ή αρµόδιων αρχών ή υπηρεσιών του Δηµοσίου
(άρθρο 30).
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Στο Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 31-33) ορίζονται οι διοικητικές αρχές που είναι
αρµόδιες για την εποπτεία των επαγγελµατικών τελωνειακών αντιπροσώπων και για την τήρηση του Μητρώου τους (άρθρο 31), ρυθµίζονται οι όροι
διενέργειας τελωνειακών διατυπώσεων από τελωνειακό αντιπρόσωπο (άρθρο 32) και θεσπίζονται οι προϋποθέσεις της ευθύνης των τελωνειακών αντιπροσώπων έναντι των τελωνειακών, ελεγκτικών και άλλων διοικητικών
αρχών ή υπηρεσιών του Δηµοσίου (άρθρο 30).
Στο Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 34-36) περιλαµβάνονται διατάξεις για τις υποχρεώσεις και τις αµοιβές των επαγγελµατιών αντιπροσώπων (άρθρα 34-35),
καθώς και τα σχετικά µε αυτούς προγράµµατα εκπαίδευσης - επιµόρφωσης
(άρθρο 36).
Στο Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρα 37-43) περιλαµβάνονται ρυθµίσεις που τυποποιούν τα πειθαρχικά αδικήµατα των επαγγελµατιών τελωνειακών αντιπροσώπων και ρυθµίζουν την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας επ’ αυτών (άρθρο 37),
θεσπίζονται διατάξεις για τη σύσταση, τις αρµοδιότητες και τη λειτουργία
του Πειθαρχικού Συµβουλίου Επαγγελµατιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων
(άρθρα 38-39), ορίζονται οι πειθαρχικές ποινές για τα αντίστοιχα αδικήµατα
(άρθρο 40) και το πλαίσιο της παραγραφής των πειθαρχικών αδικηµάτων
(άρθρο 41), ρυθµίζεται η πειθαρχική ευθύνη σε περίπτωση απώλειας της επαγγελµατικής ιδιότητας του τελωνειακού αντιπροσώπου (άρθρο 42), και
καθορίζεται η σχέση της πειθαρχικής διαδικασίας µε την ποινική δίκη (άρθρο
43).
Στο Κεφάλαιο Ε΄ (άρθρα 44-46) περιλαµβάνονται εξουσιοδοτικές, µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις.
Με τις διατάξεις του Μέρους Γ΄ (άρθρα 47-52), υπό τον τίτλο «Λοιπές Τελωνειακές και Φορολογικές Ρυθµίσεις», τροποποιούνται διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και, συγκεκριµένα, το άρθρο 3, ως προς ζητήµατα
ελέγχου ρευστών διαθεσίµων (άρθρο 47), το άρθρο 119Α, ως προς τη σφράγιση εγκαταστάσεων και τη δηµοσιοποίηση στοιχείων παραβατών σε περίπτωση λαθρεµπορίας αλκοολούχων ποτών ή παραβίασης της νοµοθεσίας
περί αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών (άρθρο 48), το άρθρο 147, ως προς
την επιβολή κυρώσεων για µη υποβολή δήλωσης, ή ελλιπή ή ανακριβή δήλωση ρευστών διαθεσίµων (άρθρο 49), και το άρθρο 53Α, ως προς τα ποσοτικά όρια για την απαλλαγή ορισµένων προϊόντων από τον φόρο κατανάλωσης (άρθρο 50). Επίσης, τροποποιείται η διαδικασία είσπραξης και o χρόνος
απόδοσης του τέλους χαρτοσήµου (άρθρο 51), καθώς και το άρθρο 146 του
ν. 4808/2021 ως προς την αναπροσαρµογή των συντελεστών του φόρου και
της εισφοράς των πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975, καθώς και της
εισφοράς του ν. 29/1975 (άρθρο 52).
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Τέλος, µε τις διατάξεις του Μέρους Δ΄ (άρθρο 53) ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόµου.
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί των άρθρων 1 και 2
Δεδοµένου ότι τα άρθρα αυτά δεν αναφέρονται στον σκοπό και το αντικείµενο ολόκληρου του νοµοσχεδίου, αλλά του Μέρους Α΄ αυτού, µετά τις
λέξεις «του παρόντος» πρέπει να προστεθεί η λέξη «Μέρους».
2. Επί του άρθρου 3
Στην προτεινόµενη ρύθµιση, διά της οποίας τροποποιείται το άρθρο 54
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, γίνεται αναφορά, µεταξύ άλλων, στις Αγγλονορµανδικές Νήσους (Νήσους της Μάγχης), που δεν αποτελούν πλέον
ούτε τελωνειακό έδαφος ούτε τµήµα της Ε.Ε., στο Γιβραλτάρ, ως τµήµα της
Ε.Ε., το οποίο, όµως, επίσης δεν αποτελεί πλέον τµήµα της Ε.Ε., και ορίζεται ότι η διακίνηση των υποκείµενων σε ΕΦΚ προϊόντων από ή προς τη Nήσο
του Μαν αντιµετωπίζεται ως διακίνηση από ή προς το Ηνωµένο Βασίλειο.
Παρατηρείται ότι, µετά την αποχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου από την
Ε.Ε., οι ως άνω ρυθµίσεις στερούνται αντικειµένου.
3. Επί του άρθρου 4
Με την προτεινόµενη ρύθµιση τίθενται νέοι ορισµοί στο άρθρο 55 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Παρατηρείται ότι, για λόγους οµοιοµορφίας
του κειµένου, πρέπει να διαγραφούν τα εισαγωγικά από τη φράση «για τη
θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής ορισµένων διατάξεων του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα» στη νέα περίπτωση ιη΄.
4. Επί των άρθρων 26, 27, 28, 32, 34 και 37
Δεδοµένου ότι το άρθρο 26 δεν αναφέρεται στον σκοπό ολόκληρου του
νοµοσχεδίου, αλλά του Μέρους Β΄ αυτού, η φράση «Σκοπός του παρόντος
νόµου» πρέπει να αντικατασταθεί από τη φράση «Σκοπός του παρόντος Μέρους».
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Επίσης, στο άρθρο 27, που αναφέρεται στο αντικείµενο του Μέρους Β΄
του νοµοσχεδίου, µετά τις λέξεις «του παρόντος», πρέπει να προστεθεί η
λέξη «Μέρους».
Το αυτό ισχύει και για τα άρθρα 28, 32, 34 και 37.
5. Επί του άρθρου 30
Το παρόν έχει τίτλο «Ευθύνη τελωνειακών αντιπροσώπων έναντι των τελωνειακών αρχών και άλλων ελεγκτικών ή αρµόδιων αρχών ή υπηρεσιών
του Δηµοσίου». Θα ήταν, ενδεχοµένως, ενδεδειγµένο, ο τίτλος να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Ευθύνη τελωνειακών αντιπροσώπων έναντι των τελωνειακών, ελεγκτικών και άλλων αρµόδιων αρχών ή υπηρεσιών του Δηµοσίου».
6. Επί του άρθρου 32
Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 ορίζονται τα εξής: «το νοµικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων να ασκεί ως κύρια δραστηριότητα αυτού την παροχή υπηρεσιών τελωνειακής αντιπροσώπευσης». Θα ήταν, ενδεχοµένως,
ενδεδειγµένο, για λόγους σαφήνειας της ρύθµισης, να διαγραφεί η λέξη
«αυτού».
7. Επί του άρθρου 33
Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 ορίζονται τα εξής: «α) η αρµόδια διοικητική αρχή θεωρεί ότι ενδεχοµένως υπάρχουν επαρκείς λόγοι για την ακύρωση ή την ανάκλησή της, αλλά δεν διαθέτει ακόµη όλα τα στοιχεία που
απαιτούνται για να λάβει απόφαση επί της ακύρωσης ή της ανάκλησης». Θα
ήταν, ενδεχοµένως, ενδεδειγµένο, για λόγους σαφήνειας της ρύθµισης και
ασφάλειας δικαίου, η λέξη «θεωρεί» να αντικατασταθεί από τη φράση «πιθανολογεί αιτιολογηµένα».
Στην παράγραφο 7 ορίζονται τα εξής: «Πριν από τη λήψη της απόφασης αναστολής, ανάκλησης ή ακύρωσης της άδειας επαγγελµατία τελωνειακού
αντιπροσώπου, η αρµόδια διοικητική αρχή κοινοποιεί στον ενδιαφερόµενο
τους λόγους στους οποίους πρόκειται να βασιστεί η απόφαση και παρέχεται
η δυνατότητα έκφρασης της γνώµης του και προσκόµισης στοιχείων, εντός
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την οποία αυτός λαµβάνει ή
θεωρείται ότι λαµβάνει γνώση της κοινοποίησης». Θα ήταν, ενδεχοµένως,
ενδεδειγµένο, η φράση «έκφρασης της γνώµης του», να αντικατασταθεί από τη φράση «διατύπωσης των απόψεών του».
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8. Επί του άρθρου 34
Στην περίπτωση θ΄ ορίζονται τα εξής: «να παρέχουν στις τελωνειακές αρχές µετά από αίτηµά τους και εντός της οριζόµενης προθεσµίας, τα απαραίτητα έγγραφα και τις αναγκαίες πληροφορίες στην κατάλληλη µορφή και
την απαιτούµενη συνδροµή για τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων ή ελέγχων». Θα ήταν, ενδεχοµένως, ενδεδειγµένο, για λόγους σαφήνειας, η διάταξη να αναδιατυπωθεί ως εξής: «να παρέχουν στις τελωνειακές
αρχές, στην κατάλληλη µορφή, εντός της οριζόµενης προθεσµίας, τα έγγραφα και τις αναγκαίες πληροφορίες που ζητούνται από αυτές, όπως και
την απαιτούµενη συνδροµή για τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων ή ελέγχων».
9. Επί του άρθρου 39
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, στη φράση «Ο διωκόµενος δύναται,
πριν από την απολογία του, να λάβει γνώση (…)», θα ήταν, ενδεχοµένως,
ενδεδειγµένο, η λέξη «δύναται» να αντικατασταθεί από τη λέξη «δικαιούται» και η λέξη «λάβει» από τη λέξη «λαµβάνει».
10. Επί του άρθρου 41
Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι «Η προθεσµία της παραγραφής αναστέλλεται από την κοινοποίηση της κλήσης σε απολογία µέχρι την έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής αποφάσεως για µέγιστο διάστηµα δύο (2) ετών». Θα
ήταν, ενδεχοµένως, ενδεδειγµένο, για λόγους σαφέστερης διατύπωσης της
ρύθµισης, µετά τη λέξη «αποφάσεως» να προστεθεί η λέξη «και».
11. Επί του άρθρου 51
Στην προτεινόµενη διάταξη γίνεται αναφορά στο «Π.Δ. 28 της 28ης Ιουλίου 1931 "Περί Κώδικος των νόµων περί τελών χαρτοσήµου" (Α΄ 239)». Επισηµαίνεται ότι, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. 239 φύλλο της Εφηµερίδας
της Κυβερνήσεως (τεύχος πρώτον), το ως άνω, από 28-7-1931, προεδρικό
διάταγµα στερείται αριθµού.
Περαιτέρω, τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ως άνω διατάγµατος και ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι «η πληρωµή των τελών διενεργείται το αργότερο µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την ηµεροµηνία του
εγγράφου που χαρτοσηµαίνεται», και όχι µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα αυτού του µήνα (πρβλ. άρθρα 67 παρ. 6 και 68 παρ. 3 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013) και άρθρα 38 παρ. 4 και 54 του Κώδικα
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ΦΠΑ (ν. 2859/2000)). Επισηµαίνεται, ενηµερωτικά, ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), «εάν η εκπνοή προθεσµίας για την άσκηση δικαιώµατος ή εκπλήρωση υποχρέωσης, όπως ορίζεται από τη φορολογική νοµοθεσία, συµπίπτει µε επίσηµη αργία,
Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσµία παρατείνεται µέχρι την αµέσως επόµενη ηµέρα, κατά την οποία η Φορολογική Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό».
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2022
Οι Εισηγητές
Νικόλαος Παπαχρήστος
Επιστηµονικός Συνεργάτης
Γεώργιος Φωτόπουλος
Ειδικός Επιστηµονικός Συνεργάτης
Ο Προϊστάµενος του Α΄ Τµήµατος
Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας
Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
Ο Προϊστάµενος της Β΄ Διεύθυνσης
Επιστηµονικών Μελετών
Αστέρης Πλιάκος
Καθηγητής του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου
Κώστας Μαυριάς
Οµότιµος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

