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Κυβερνητική έγκριση πακέτου μεταρρυθμιστικών νομοθετημάτων σε πλαίσιο 

«Προγράμματος 50 νέων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών» 

  

Στο πλαίσιο εξαγγελθείσας στις αρχές Σεπτεμβρίου σειράς 50 νέων κυβερνητικών 

πρωτοβουλιών και έργων που θα δώσουν ώθηση στην αναπτυξιακή προοπτική των ΗΑΕ, 

ανακοινώθηκε στις 27/11 ότι ο Πρόεδρος των ΗΑΕ, Σεΐχης Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 

ενέκρινε –λίγες μόλις ημέρες πριν τον εορτασμό των 50 ετών από την ίδρυση της Ομοσπονδίας- 

πακέτο μεταρρυθμιστικών νομοθετημάτων με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και 

των συνεργειών στους τομείς της οικονομίας, των επενδύσεων και του εμπορίου, 

διασφαλίζοντας παράλληλα την κοινωνική σταθερότητα και την ασφάλεια και προστατεύοντας 

τα δικαιώματα τόσο των πολιτών όσο και των νομικών οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στην 

χώρα.  

Εν λόγω σειρά νομοσχεδίων σε πλαίσιο ανωτέρω φιλόδοξου κυβερνητικού Προγράμματος 

περιλαμβάνει τροποποιήσεις σε πάνω από 40 παλαιότερα νομοθετήματα, γεγονός που καθιστά 

εν λόγω κυβερνητική προσπάθεια μεγαλύτερη μεταρρύθμιση του εγχώριου θεσμικού πλαισίου 

κατά την πεντηκονταετή ιστορία της Ομοσπονδίας. Μεταρρυθμιστικά νομοθετήματα καλύπτουν 

τομείς όπως το δίκαιο εμπορικών εταιρειών, την προστασία της βιομηχανικής και εν γένει της 

πνευματικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα, το εμπορικό μητρώο, τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές, τις υπηρεσίες πρακτορείας απαιτήσεων (factoring), ζητήματα υπηκοότητας, την 

ασφάλεια του Διαδικτύου, καθώς και αρκετών ζητημάτων που σχετίζονται με τον ποινικό 

κώδικα. 

Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την εκπόνηση εν λόγω μεταρρυθμιστικών τροποποιήσεων 

θεσμικού πλαισίου διενεργήθηκαν στο διάστημα των περασμένων 5 μηνών από συνεργαζόμενες 

ομάδες 540 περίπου εμπειρογνωμόνων από 50 διαφορετικές ομοσπονδιακές και τις τοπικές 

Αρχές, σε συντονισμό με πάνω από 100 Οργανισμούς και φορείς του ιδιωτικού τομέα. 

Ως κύρια μεταρρυθμιστικά νομοθετήματα που περιλαμβάνονται σε σχετικό αναφέρονται σε 

σχετικές κυβερνητικές ανακοινώσεις τα ακόλουθα: (α) οι τροποποιήσεις στο Νόμο για τις 

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και τις Υπηρεσίες Διασφάλισης των Συναλλαγών, οποίες 

αποσκοπούν στην εναρμόνιση υφιστάμενου θεμικού πλαισίου με ραγδαία πρόοδο των ψηφιακών 

τεχνολογιών ενσωματώνοντας προβλέψεις για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, (β) το νέο 

νομοθετικό πλαίσιο για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οποίο 

ενσωματώνει τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και πρότυπα, (γ) οι τροποποιήσεις στο θεσμικό 

πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συναφών με αυτά 

δικαιωμάτων, με στόχο την μεγιστοποίηση των επιδόσεων των εγχώριων δημιουργικών 

βιομηχανιών, (δ) οι τροποποιήσεις στη νομοθεσία εμπορικών σημάτων, με σκοπό την διεύρυνση 

του πεδίου εφαρμογής της για πληρέστερη προστασία αυτών, με συμπερίληψη στο σχετικό 

θεσμικό πλαίσιο και γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης, (ε) οι τροποποιήσεις 

στο Νόμο για το Εμπορικό Μητρώο, οποίες παρέχουν διευρυμένες αρμοδιότητες στις τοπικές 

Αρχές εκάστου Εμιράτου, (στ) το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες factoring 

(πρακτορεία απαιτήσεων), (ζ) οι τροποποιήσεις στη νομοθεσία για τις Εμπορικές Εταιρείες με 

στόχο την προσέλκυση πρόσθετων άμεσων ξένων επενδύσεων, με περαιτέρω απλοποίηση 
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διοικητικών διαδικασιών και πρόσθετες διασφαλίσεις των δικαιωμάτων και των προνομίων που 

απολαμβάνουν οι επενδυτές, μεταξύ των οποίων κατοχύρωση πλήρους ξένης ιδιοκτησίας 

εγχώριων εταιρειών, (η) η νέα νομοθεσία για την Ανώτερη Εκπαίδευση, με σκοπό την 

απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των ιδρυμάτων αλλά και την βελτίωση της 

ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας της ανώτερης εκπαίδευσης στην χώρα, (θ) η επικύρωση 

νέας ομοσπονδιακής νομοθεσίας για ποινικά αδικήματα, οποία παρέχει ενισχυμένες προβλέψεις 

προστασίας γυναικών καθώς και οικιακών βοηθών, προβλέπει αυστηρές ποινές για βιασμό και 

προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ μεταξύ άλλων χαλαρώνει τους ισχύοντες περιορισμούς 

για τις εξωσυζυγικές σχέσεις, πρόκειται δε να τεθεί σε άμεση και καθολική ισχύ από 2/1/2022, 

(ι) η νέα νομοθεσία για την Ασφάλεια του Διαδικτύου, οποία επίσης πρόκειται τεθεί σε ισχύ από 

2/1/2022 και στοχεύει να πατάξει το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, να καταπολεμήσει την 

διαδικτυακή παρενόχληση και διασπορά ψευδών ειδήσεων και να αντιμετωπίσει τις πρακτικές 

κατάχρησης της σύγχρονης τεχνολογίας του Διαδικτύου, (ια) συναφώς, η θέσπιση 

ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, για πρώτη 

φορά στα ΗΑΕ, καθώς επίσης και (ιβ) η θέσπιση ειδικού Γραφείου Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων σε ομοσπονδιακό επίπεδο (UAE Data Office), οποίο θα λειτουργεί υπό την 

εποποτεία του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Εγχώριες πηγές εκτιμούν ότι νέο, εκτεταμένο πακέτο μεταρρυθμίσεων οικονομικού θεσμικού 

πλαισίου αναμένεται να βοηθήσει Κυβέρνηση ΗΑΕ να προσελκύσει περισσότερες άμεσες ξένες 

επενδύσεις, να στηρίξει την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην χώρα και να 

ενδυναμώσει περαιτέρω την εγχώρια οικονομία. 
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