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ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ  

«Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης Επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και 

λοιπές διατάξεις» 

 

Ο νόμος διαρθρώνεται σε τρία μέρη εκ των οποίων το Μέρος Πρώτο αφορά στις διατάξεις για την 

απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης των επιχειρήσεων, το Μέρος Δεύτερο σε ειδικότερες ρυθμίσεις που 

θα συμβάλλουν στην άρση των κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και το Μέρος Τρίτο απαρτίζεται 

από λοιπές διατάξεις που αφορούν κυρίως σε τροποποιήσεις – νομοτεχνικές βελτιώσεις ισχυόντων νόμων. 

Σημειώνεται ότι οι αναφορές σε διατάξεις άλλου νόμου, προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη της 

φράσης «όπως ισχύει» με την οποία δηλώνεται γνήσια παραπομπή στις διατάξεις άλλου νομοθετήματος 

όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, νοούνται με την ανωτέρω έννοια.  

Ειδικότερα:  

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Με το ν. 3853/2010 (Α’ 90) καθιερώθηκε για πρώτη φορά η διαδικασία μίας στάσης για τη σύσταση 

εμπορικών εταιρειών. Με τη διαδικασία αυτή οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν εταιρεία, είτε προσωπική 

είτε κεφαλαιουχική, προσέρχονταν σε ένα σημείο και εκεί ολοκλήρωναν τόσο τη σύσταση του νομικού 

προσώπου όσο την εγγραφή του στο Φορολογικό μητρώο (έναρξη), ενώ κατέβαλαν και όλους τους φόρους, 

τέλη και εισφορές που εκ του νόμου συνδέονταν με τη σύσταση και την έναρξη εταιρείας (φόρος 

συγκέντρωσης κεφαλαίου, τέλη υπέρ ταμείου νομικών, τέλος επιτροπής Ανταγωνισμού κοκ).  

Οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης (ΥΜΣ) ξεκίνησαν να λειτουργούν τον Απρίλιο του 2011. Στη διάρκεια της 

πενταετίας που μεσολάβησε από τότε, ο θεσμός απέδειξε την επιτυχία του και καθιερώθηκε στη συνείδηση 

των επιχειρηματιών. 

Σκοπός του παρόντος νομοθετήματος είναι να βελτιώσει έτι περαιτέρω έναν ήδη επιτυχημένο θεσμό, 

εισάγοντας κατ’ αρχήν την ηλεκτρονική (χωρίς ανθρώπινη επαφή) σύσταση επιχειρήσεων, και ταυτόχρονα 

επιφέροντας αλλαγές και βελτιώσεις στις ήδη λειτουργούσες ΥΜΣ, πάντα με στόχο τη μείωση του χρόνου και 

κόστους σύστασης εταιρειών. Νομοτεχνικά επελέγη η μέθοδος της κατάργησης του ν. 3853/2010 (και 

συγκεκριμένα των άρθρων 1-12 αυτού που αφορούν τις ΥΜΣ) και η αντικατάστασή του με ένα νέο πλήρες 

νομοθέτημα αντί για την αποσπασματική τροποποίηση/συμπλήρωση ορισμένων μόνο άρθρων του. 

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 

 

Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου καθιερώνονται διαδικασίες σύστασης εμπορικών 

επιχειρήσεων με τη μορφή της μίας στάσης για προσωπικές και κεφαλαιουχικές εμπορικές εταιρείες και πιο 

συγκεκριμένα για τις ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες (κάθε μορφής), τις ιδιωτικές 

κεφαλαιουχικές εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμες εταιρείες. 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου διασαφηνίζονται οι υπόχρεοι αλλά και οι ρητά 

εξαιρούμενοι από τη διαδικασία μίας στάσης για τη σύσταση εταιρειών. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο ή ομάδα προσώπων με δικαιοπρακτική ικανότητα που επιθυμεί να ιδρύσει προσωπική ή 

κεφαλαιουχική εταιρείας θα το κάνει πλέον αποκλειστικά μέσω των ΥΜΣ, με μοναδική προϋπόθεση την 

κατοχή ελληνικού Α.Φ.Μ. όπως προβλέπεται στην ΠΟΛ 1006/10-1-2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

το οποίο μάλιστα να μην είναι σε αναστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1200/2015. Μόνο εταιρείες 

που ρητά περιγράφονται ως εξαιρούμενες από τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου θα ιδρύονται εκτός 

ΥΜΣ. Επιπλέον, καθίσταται σαφές ότι η απαίτηση ύπαρξης προέγκρισης ή άδειας λειτουργίας δεν αποτελεί 
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εξ ορισμού παράγοντα απαγορευτικό για τη σύσταση μιας εταιρείας μέσω ΥΜΣ. Εάν οι ειδικές διατάξεις που 

διέπουν την προέγκριση επιτρέπουν τη χορήγηση αυτής σε υπό σύσταση νομικό πρόσωπο, τότε οι ιδρυτές ή 

ο νόμιμος εκπρόσωπός τους απευθύνονται σε ΥΜΣ για τη σύσταση της Εταιρείας προσκομίζοντας την εν 

λόγω προέγκριση ή άδεια λειτουργίας.  

 

Επίσης, για λόγους ευελιξίας και ταχύτητας δίνεται στο άρθρο αυτό η δυνατότητα να διευρυνθεί το πεδίο 

εφαρμογής των ΥΜΣ προς κάθε κατεύθυνση όχι με νόμο αλλά με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου. Λέγοντας κάθε κατεύθυνση, εννοούμε α) τη διεύρυνση 

των ΥΜΣ είτε με την υπαγωγή σε αυτές και άλλων υπόχρεων καταχώρισης ή προαιρετικά εγγραφόμενων στο 

Γ.Ε.ΜΗ. είτε με την εξουσιοδότηση και άλλων Υπηρεσιών να λειτουργούν ως ΥΜΣ, β) την ένταξη στις 

αρμοδιότητες των ΥΜΣ και άλλων διαδικασιών σχετικά με τη σύσταση Εταιρείας αλλά και άλλων εταιρικών 

πράξεων που είναι καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. πέραν της σύστασης όπως πχ οι τροποποιήσεις του 

καταστατικού. Η ανάγκη διεύρυνσης των ΥΜΣ τέθηκε μετ’ επιτάσεως και στη δημόσια διαβούλευση, όπου 

προτάθηκε κυρίως η ένταξη στις ΥΜΣ της ίδρυσης των ατομικών επιχειρήσεων και των τροποποιήσεων 

καταστατικού των εταιρειών. Με την πρόβλεψη του νόμου για έκδοση ΚΥΑ, η διεύρυνση μπορεί να γίνει 

εύκολα και γρήγορα μόλις μελετηθούν από τα συναρμόδια υπουργεία όλες οι σχετικές παράμετροι. 

 

Με όμοια απόφαση θα οριστούν οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε να 

δύνανται οι  Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.  

 

 

Άρθρο 2 Ορισμοί 

 

Στο άρθρο αυτό δίνονται οι απαραίτητοι ορισμοί για την καλύτερη κατανόηση του νομοθετήματος.  

 

Κατ’ αρχήν ορίζεται ποιες είναι οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης (ΥΜΣ) που είναι διαθέσιμες στους 

ενδιαφερόμενους. Ορίζονται δύο κατηγορίες ΥΜΣ, οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων και οι κατάλληλα 

πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι. Μοναδικό κριτήριο για την επιλογή ΥΜΣ είναι η υποχρέωση κατάρτισης 

του καταστατικού με το συμβολαιογραφικό τύπο. Κατά τα λοιπά, οι ιδρυτές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν 

ΥΜΣ ανεξαρτήτως γεωγραφικών ή άλλων κριτηρίων. 

 

Εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση σύστασης ανωνύμου εταιρείας ή εταιρείας 

περιορισμένη ευθύνης χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι το συστατικό έγγραφο 

θα ακολουθεί αυστηρά και χωρίς καμία παρέκκλιση το πρότυπο κείμενο το οποίο προβλέπει η κείμενη 

νομοθεσία. Η σύσταση με συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν καταργείται, αλλά διατηρείται ως επιλογή τόσο 

για τις αε και επε, όπου ήδη υπήρχε ως γενική υποχρέωση, όσο και για τις λοιπές νομικές μορφές όταν 

ειδικές διατάξεις νόμου το απαιτούν (πχ σύσταση εταιρείας με εισφορά ακινήτου). 

 

Επίσης εισάγεται για πρώτη φορά η εναλλακτική της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) με τη 

χρήση της οποίας θα είναι δυνατή η σύσταση εταιρείας χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. 

Προκειμένου να είναι πρακτικά εφικτή η λειτουργία της e-ΥΜΣ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

χρησιμοποίηση του πρότυπου καταστατικού της προηγούμενης παραγράφου. 

 

 

Άρθρο 3 Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας 

 

Στο άρθρο αυτό θεσπίζεται το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει μόνο 

το τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ., το τέλος προελέγχου, έγκρισης και δέσμευσης επωνυμίας & διακριτικού 
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τίτλου και το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας. Σημειώνουμε ειδικά για το Γραμμάτιο Κόστους 

Σύστασης Εταιρείας ότι καταβάλλεται υποχρεωτικά από τους συμβαλλομένους στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, 

άπαξ, κατά το στάδιο της σύστασης και αποδίδεται ανταποδοτικά σε αυτήν ,αντίθετα από τα τέλη 

καταχώρισης ΓΕΜΗ και ελέγχου επωνυμίας τα οποία αποδίδονται στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ όπως ο νόμος ορίζει. 

Σημειωτέον ότι στο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας δεν συμπεριλαμβάνονται  

 η αμοιβή του συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του καταστατικού, αν η σύσταση γίνει μέσω ΥΜΣ-

συμβολαιογράφου  

 τυχόν αμοιβή του δικηγόρου, αν και όπου απαιτείται, ούτε  

 το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού που η νομοθεσία επιβάλλει σήμερα στις συστάσεις 

ανωνύμων εταιρειών. 

 

Το ύψος του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του 

στους τελικούς δικαιούχους, τα παραστατικά της απόδοσης σε αυτούς, η διενέργεια ελέγχου, ο τρόπος και η 

διαδικασία επιστροφής του αν απαιτηθεί και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια προβλέπεται και ρυθμίζεται 

από κοινή υπουργική απόφαση. 

 

Ειδική πρόβλεψη γίνεται για την περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας γίνει μέσω της e-ΥΜΣ, οπότε το 

Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης ορίζεται στο 30% του προβλεπομένου για την ΥΜΣ και αποδίδεται 

απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό. 

 

Στο άρθρο υπάρχει πρόβλεψη και για τις περιπτώσεις που η σύσταση της Εταιρείας δεν ολοκληρωθεί. 

Συγκεκριμένα, εάν η σύσταση δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο των 

ενδιαφερομένων ιδρυτών τότε το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας δεν επιστρέφεται. Λόγοι 

που ανάγονται στο πρόσωπο των ενδιαφερομένων είναι είτε η μη προσκόμιση των ζητούμενων από την ΥΜΣ 

συμπληρωματικών ή διορθωμένων δικαιολογητικών σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ.3 του άρθρου 5, 

είτε η απόφαση των ενδιαφερομένων να διακόψουν τη διαδικασία με δική τους βούληση. Αντιθέτως, εάν η 

σύσταση της Εταιρείας δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται στην αρμόδια ΥΜΣ, που είναι κυρίως η 

μη τήρηση των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών, το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης 

Εταιρείας επιστρέφεται στους ιδρυτές. Η σχετική διαδικασία θα περιγραφεί σε Υπουργική Απόφαση.    

 

Άρθρο 4 Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Μίας Στάσης ως προς τη σύσταση εταιρειών 

 

Στο άρθρο αυτό περιγράφονται οι αρμοδιότητες των ΥΜΣ ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της υπό 

σύστασης εταιρείας. Όπως περιγράφεται στο εν λόγω άρθρο, οι ΥΜΣ: 

α) Παραλαμβάνουν τις αιτήσεις και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη σύσταση των Εταιρειών, τα 

οποία υποβάλλονται από τους ιδρυτές. 

β) Προβαίνουν σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης ως προς τη νομιμοποίηση των αιτούντων και την 

πληρότητα των υποβαλλόμενων από αυτόν στοιχείων και εγγράφων και σε έλεγχο της εταιρικής 

σύμβασης/καταστατικού ως προς τη νομιμότητα των στοιχείων εκείνων που δύνανται να επιφέρουν 

ακυρότητα της Εταιρίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως π.χ. αν ο σκοπός της εταιρείας είναι 

παράνομος ή αντίκειται στη δημόσια τάξη, αν λείπουν από το καταστατικό βασικά στοιχεία όπως η 

επωνυμία ή το ύψος του κεφαλαίου κ.ο.κ.. 

γ) Προβαίνουν στον προέλεγχο και στην κατοχύρωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου των Εταιρειών. 

Ο έλεγχος γίνεται μέσω του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών του Γ.Ε.ΜΗ., με στόχο η επωνυμία και ο 

διακριτικός τίτλος της υπό σύσταση εταιρείας να διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο από τους ήδη 

καταχωρισμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. επωνυμίες και διακριτικούς τίτλους άλλων υπόχρεων. Εάν οι ανωτέρω 

προϋποθέσεις ισχύουν, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας καταχωρίζονται στο Γενικό 
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Ευρετήριο Επωνυμιών και η σύσταση συνεχίζει. Αν όχι, οι ιδρυτές ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους 

καλούνται να εξετάσουν άλλες επωνυμίες ή/και διακριτικούς τίτλους και να τροποποιήσουν ανάλογα το 

καταστατικό. 

δ) Μεριμνούν για τη χορήγηση στην εταιρεία Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και για τη χορήγηση Κωδικού Αριθμού 

Καταχώρισης στη σύσταση της εταιρείας, καθώς και για το άνοιγμα της Μερίδας και του Φακέλου της στο 

Γ.Ε.ΜΗ.. Με την ολοκλήρωση των πράξεων αυτών, η εταιρεία ως νομικό πρόσωπο θεωρείται συσταθείσα. 

Επιπλέον, οι ΥΜΣ μεριμνούν και για την απόδοση ζεύγους κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την 

πρόσβαση της Εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου η τελευταία να αιτείται στο 

μέλλον είτε πιστοποιητικά και αντίγραφα είτε αιτήσεις καταχώρισης μεταβολών της. 

ε) Καταχωρίζουν τα έγγραφα της περίπτωσης α` στη Μερίδα και στο Φάκελο Γ.Ε.ΜΗ. της Εταιρείας. 

στ) Μεριμνούν για την εγγραφή της Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση αριθμού 

φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.). Η διαδικασία αυτή γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά με διασύνδεση των 

πληροφοριακών συστημάτων των ΥΜΣ και του TAXIS. Κατά τη διασύνδεση αυτή δεν μεταδίδονται έγγραφα 

(της περίπτωσης α’ ανωτέρω) αλλά συγκεκριμένα στοιχεία με τη μορφή πεδίων στα επικοινωνούντα 

πληροφοριακά συστήματα. 

ζ) Παρέχουν στην Εταιρεία πρόσβαση στο ειδικό πληροφοριακό υποσύστημα του TAXIS για την 

απόκτηση κλειδαρίθμου πρόσβασης σε αυτό. Η διαδικασία αυτή γίνεται από τους νομίμους εκπροσώπους 

της Εταιρείας ή από εξουσιοδοτημένο προς αυτό πρόσωπο, στο οποίο η ΥΜΣ παρέχει την υποδομή 

(πρόσβαση στο διαδίκτυο) προκειμένου να προσπελάσει ο ίδιος την ειδική εφαρμογή της ΓΓΠΣ και να 

παραλάβει τους (απόρρητους για τους τρίτους) κλειδαρίθμους TAXIS. Η διαδικασία αυτή μπορεί να 

ολοκληρωθεί και εκτός ΥΜΣ, αν αυτό επιθυμούν οι ιδρυτές, και δεν αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να 

θεωρηθεί ότι η σύσταση και η (φορολογική) έναρξη της Εταιρείας έχει ολοκληρωθεί. 

η) Μεριμνούν για την αποστολή ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρείας καθώς και για τα στοιχεία 

των εταίρων, μελών ΔΣ ή/και διαχειριστών αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.  

θ) Εισπράττουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, όπου απαιτείται (σήμερα μόνο 

στις ανώνυμες εταιρείες), του τέλους υπέρ της επιτροπής ανταγωνισμού και χορηγούν σχετική απόδειξης 

καταβολής. 

ι) Κατανέμουν το εισπραττόμενο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας στους φορείς που, 

κατά τις κείμενες διατάξεις, είναι δικαιούχοι, ήτοι αποδίδουν στον νόμιμο δικαιούχο το τέλος καταχώρισης 

στο ΓΕΜΗ και το τέλος ελέγχου επωνυμίας και κρατούν το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης, το οποίο αποτελεί 

την ανταποδοτική αμοιβή για την εργασία τους. Επίσης, ειδικά στις περιπτώσεις όπου απαιτείται (σήμερα 

μόνο στις ανώνυμες εταιρείες), αποδίδουν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού το τέλος υπέρ αυτής. 

ια) Παραδίδουν ψηφιακά στους αιτούντες τη σύσταση υπογεγραμμένα αντίγραφα των συστατικών 

εγγράφων και της ανακοίνωσης σύστασης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης των Εταιρειών. 

Για οποιοδήποτε αντίγραφο χρειαστεί σε μεταγενέστερη της ολοκλήρωσης της σύστασης χρονική στιγμή, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται πλέον στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ, βάσει των διατάξεων του 

ν. 3419/2005 

ιβ) Πράττουν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται κατά το νόμο για τη σύσταση Εταιρειών. 

 

Επιπλέον στο άρθρο αυτό προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  

κοινής με τον κατά περίπτωση συναρμόδιο Υπουργό, με την οποία θα καθορίζονται όλες οι κρίσιμες για τη 

λειτουργία των ΥΜΣ λεπτομέρειες οι οποίες εκ της φύσης τους δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε νόμο 

αλλά χρειάζονται την ευελιξία της ΥΑ/ΚΥΑ προκειμένου να εισάγονται και να τροποποιούνται όπως οι 

συνθήκες και η τεχνολογική πρόοδος επιβάλλει κάθε φορά. 

 

Θέματα τα οποία θα ρυθμίζονται με την ως άνω ΚΥΑ/ΥΑ είναι: 

α) οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη διασύνδεση, σύμπραξη και 

συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών Μιας Στάσης και:  
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αα) των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, για την υλοποίηση από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης των 

ενεργειών που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε` και στ` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,  

αβ) των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, για την υλοποίηση από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης των 

ενεργειών που αναφέρονται στην περίπτωση ζ` της παραγράφου 1 και τη χορήγηση των σχετικών 

εγγράφων,  

β) οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε να δύναται ο συμβολαιογράφος να 

προσφέρει τις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο υπηρεσίες του «ως Υπηρεσία Μιας Στάσης», 

γ) οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές 

προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης, 

δ) η διαδικασία είσπραξης του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης, οι δικαιούχοι αυτού, η διαδικασία και 

τα παραστατικά της απόδοσης σε αυτούς, η διενέργεια ελέγχου, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής τους 

σε περίπτωση μη καταχώρισης για λόγους που ανάγονται στην Υπηρεσία Μίας Στάσης και όχι στους ιδρυτές   

ε) η διαδικασία απόδοσης του τέλους υπέρ της επιτροπής Ανταγωνισμού και 

στ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των Υπηρεσιών Μίας Στάσης. 

 

Άρθρο 5 Διαδικασία σύστασης Εταιρειών 

 

Στο άρθρο αυτό περιγράφονται τα βήματα τόσο των ιδρυτών όσο και των ΥΜΣ τα οποία οδηγούν τελικά στη 

σύσταση Εταιρείας (προσωπικής ή κεφαλαιουχικής).  

 

Στην πρώτη  παράγραφο του εν λόγω άρθρου, περιγράφεται ο βηματισμός των ιδρυτών μιας Εταιρείας όταν 

προσέρχονται σε ΥΜΣ. Για τη σύσταση μιας Εταιρείας, οι ενδιαφερόμενοι ιδρυτές είτε προσερχόμενοι οι ίδιοι 

είτε εξουσιοδοτώντας νόμιμα κάποιο πρόσωπο (ένα εξ αυτών ή τρίτο) προβαίνουν (με έγχαρτο ή 

ηλεκτρονικό τρόπο) στις παρακάτω ενέργειες: 

 

α) Υποβάλλουν νομίμως υπογεγραμμένη αίτηση – εξουσιοδότηση προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης για 

τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη σύσταση της Εταιρείας και όλα τα απαραίτητα για 

το σκοπό αυτό στοιχεία ή/και έγγραφα.  

β) Καταθέτουν νομίμως υπογεγραμμένα εταιρική σύμβαση/καταστατικό της Εταιρείας.  

γ) Καταβάλλουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, αν απαιτείται, το τέλος υπέρ της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

 

Στην ΥΑ/ΚΥΑ του προηγούμενου άρθρου θα περιλαμβάνονται αναλυτικά υποδείγματα αιτήσεων – 

εξουσιοδοτήσεων τόσο από τους ιδρυτές προς το πρόσωπο που προσέρχεται για λογαριασμό τους στην ΥΜΣ 

όσο και από τους ιδρυτές ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους προς την ΥΜΣ για τη διεκπεραίωση όλων των 

ενεργειών που σχετίζονται με την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου.  

 

Στη δεύτερη παράγραφο περιγράφονται, κατ’ αντιστοιχία με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο, οι 

ενέργειες στις οποίες υποχρεούται να προβεί η Υπηρεσία Μιας Στάσης αυθημερόν ή το αργότερο την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών των ιδρυτών. Οι ενέργειες αυτές είναι οι 

εξής: 

 

α) Έλεγχος της αίτησης καταχώρισης ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των 

υποβαλλόμενων από αυτόν στοιχείων και εγγράφων καθώς και έλεγχος της εταιρικής 

σύμβασης/καταστατικού ως προς τα στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα της εταιρίας 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

β) Προέλεγχος της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου και χορήγηση έγκρισης χρήσης αυτών.  
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γ) Είσπραξη του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, αν απαιτείται, του τέλους υπέρ 

της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

δ) Δημιουργία Φακέλου & Μερίδας της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. και χορήγηση Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και 

Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης για τη σύσταση.  

ε) Διαβίβαση μέσω της διεπαφής των πληροφοριακών συστημάτων ΥΜΣ & ΤΑΧΙS των απαραίτητων 

στοιχείων για την εγγραφή της νεοσυσταθείσας Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο. Με την ολοκλήρωση 

της διαβίβασης των στοιχείων, οι φορολογικές αρχές αποδίδουν πλήρως αυτοματοποιημένα Α.Φ.Μ. στη 

νεοσύστατη Εταιρεία.  

στ) Χορήγηση ζεύγους κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της Εταιρείας στον 

διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. 

ζ) Παροχή πρόσβασης για την χορήγηση κλειδαρίθμου TAXIS στην Εταιρεία. Στο σημείο αυτό, η ΥΜΣ 

παραχωρεί ένα σταθμό εργασίας με πρόσβαση στο διαδίκτυο προκειμένου ο εκπρόσωπος των ιδρυτών, 

εφόσον έχει εξουσιοδότηση για την έκδοση κλειδαρίθμων taxis, θα εισέρχεται στο ειδικό για το σκοπό 

αυτό περιβάλλον του taxis και θα ολοκληρώνει την από αυτό προβλεπόμενη διαδικασία.  

η) Αποστολή ηλεκτρονικά ανακοίνωσης για τη σύσταση της Εταιρείας καθώς και για τα στοιχεία των 

εταίρων αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης  

θ) Εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

άρθρα 94 και 96 ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’). Η εγγραφή αυτή θα γίνεται πλήρως αυτοματοποιημένα, με 

διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων της ΥΜΣ και του εκάστοτε Επιμελητηρίου. Οι διασυνδέσεις 

θα λαμβάνουν υπόψη τους τις εξαιρετικές περιπτώσεις που από συγκεκριμένη ειδική διάταξη νόμου ένα 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιρείται από την υποχρέωση εγγραφής του στο Επιμελητήριο. 

ι) Κατανομή του εισπραττόμενου Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας στους φορείς που, 

κατά τις κείμενες διατάξεις, είναι δικαιούχοι και, όπου απαιτείται, απόδοση του τέλους υπέρ Επιτροπής 

Ανταγωνισμού. 

ια) Έκδοση ψηφιακά υπογεγραμμένων αντιγράφων της εταιρικής σύμβασης/καταστατικού και της 

ανακοίνωσης σύστασης της Εταιρείας για κάθε νόμιμη χρήση από τους ενδιαφερόμενους.  

 

Εφόσον η ΥΜΣ εντοπίζει πρόβλημα σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω, (πχ. αν η επωνυμία προσκρούει σε ήδη 

υπάρχουσα ή τα υποβαλλόμενα στοιχεία και έγγραφα είναι ελλιπή) ενημερώνει τους ιδρυτές ή τον νομίμως 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους και εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στην επόμενη 

παράγραφο του παρόντος άρθρου, η οποία έχει ως εξής : 

 

Από τον έλεγχο της Υπηρεσίας Μίας Στάσης είναι πιθανόν να προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά ή η εταιρική σύμβαση/καταστατικό δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Στην περίπτωση αυτή οι ιδρυτές ή ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους ενημερώνονται σχετικά 

είτε προσωπικά, εάν το ελάττωμα εντοπιστεί τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης είτε μέσω 

τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και καλούνται να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες 

διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής 

πρόσκλησης.  

 

Αν η προθεσμία των πέντε εργάσιμων ημερών παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία, παρά την εμπρόθεσμη 

υποβολή τους, εξακολουθούν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η σύσταση της Εταιρείας δεν 

πραγματοποιείται. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η σύσταση δεν ολοκληρώθηκε με υπαιτιότητα των 

ιδρυτών συνεπώς το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται. 

 

Όπως είναι λογικό, στην περίπτωση αυτή η προθεσμία που δίνεται στην ΥΜΣ για την ολοκλήρωση της 

σύστασης εκκινεί από τη στιγμή που οι ενδιαφερόμενοι ιδρυτές θα ολοκληρώσουν τις απαραίτητες 

διορθώσεις, διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις.  
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Άρθρο 6 Εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο (απόδοση ΑΦΜ) Απόδοση Κλειδαρίθμου TAXIS 

 

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία εγγραφής της νεοσυσταθείσας εταιρείας στο 

φορολογικό μητρώο και της απόδοσης σε αυτήν ΑΦΜ και κλειδαρίθμου πρόσβασης στο TAXIS. 

 

Προκειμένου μια Εταιρεία να εγγραφεί στο φορολογικό Μητρώο, πρέπει να έχει συσταθεί, με άλλα λόγια η 

εταιρεία πρέπει να έχει εγγραφεί στο ΓΕΜΗ, κάτι που αποδεικνύεται με τη χορήγηση αριθμού ΓΕΜΗ στην 

εταιρεία και Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης για τη σύσταση.  

 

Για την εγγραφή της Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ., η ΥΜΣ διαβιβάζει 

αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο TAXIS τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Τους ανωτέρω αναφερόμενους Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης της Εταιρείας  

 β) Τα στοιχεία προσδιορισμού της έδρας (αναγράφεται στο καταστατικό υποχρεωτικά, σε επίπεδο νομού) 

καθώς και της διεύθυνσης της κύριας και των λοιπών εγκαταστάσεων (εάν υφίστανται τέτοιες κατά τη 

σύσταση). Σε μια βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη λειτουργία των ΥΜΣ, και κατόπιν των σχετικών 

αλλαγών που έχουν επέλθει στη φορολογική νομοθεσία, τα στοιχεία αυτά δηλώνονται  από τους ιδρυτές ή 

το νόμιμο εκπρόσωπό τους με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’) χωρίς να 

απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει ιδιοκτησία ή νόμιμη παραχώρηση 

του χώρου στην Εταιρεία. 

 γ) Τα στοιχεία που υποβλήθηκαν σε αυτή για την εγγραφή της Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και την 

απόδοση ΑΦΜ, περιλαμβανομένων και όλων των εκ του νόμου απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων. Ειδικά 

αναφέρουμε ότι τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην ΥΜΣ (και τα οποία κατά κύριο λόγο αφορούν στη 

συμπλήρωση των εντύπων Μ1, Μ7 κλπ) διαβιβάζονται στο TAXIS ως πεδία και όχι ως απλά σκαναρισμένα 

έγγραφα. 

 

Με την ολοκλήρωση της διαβίβασης των ανωτέρω στο TAXIS, και εφόσον τα στοιχεία και τα έγγραφα αυτά 

είναι πλήρη και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, γίνεται αυτοματοποιημένα η εγγραφή 

της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και χορηγείται ηλεκτρονικά ο αριθμός φορολογικού μητρώου 

(Α.Φ.Μ.) της Εταιρείας. Η πληροφορία αυτή μεταδίδεται αυτόματα στην ΥΜΣ και περιλαμβάνεται στην 

τελική ανακοίνωση σύστασης της Εταιρείας που εκδίδεται με την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών. 

 

Μετά την εγγραφή της εταιρείας και την απόδοση σε αυτή Α.Φ.Μ., η ΥΜΣ θέτει στη διάθεση της Εταιρείας 

πρόσβαση στο κατάλληλο πληροφοριακό υποσύστημα του TAXIS προκειμένου να καταχωριστούν σε αυτό ο 

Α.Φ.Μ., ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. και όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να της χορηγηθεί κλειδάριθμος 

TAXIS. Η πρόσβαση αυτή γίνεται από την Εταιρεία, χωρίς μεσολάβηση της ΥΜΣ, για λόγους εξασφάλισης του 

απορρήτου. Το TAXIS επιστρέφει προσωρινό κλειδάριθμο, ο οποίος γνωστοποιείται αποκλειστικά στην 

Εταιρεία και όχι στην ΥΜΣ και, όπως είναι αυτονόητο, δεν περιλαμβάνεται στην τελική ανακοίνωση 

σύστασης της Εταιρείας. 

 

Άρθρο 7 Εγγραφή στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης 

 

Η διαδικασία εγγραφής των εταίρων ή/και διαχειριστών ή/και μελών ΔΣ στον οικείο οργανισμό κοινωνικής 

ασφάλισης, όπου απαιτείται, εκκινεί μεν μέσω της ΥΜΣ αλλά στην παρούσα φάση και μέχρι την ολοκλήρωση 

των αλλαγών στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και τη διαμόρφωση των πληροφοριακών συστημάτων που 

θα την υποστηρίζουν ολοκληρώνεται από τον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης.  
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Πιο συγκεκριμένα στο στάδιο αυτό η ΥΜΣ διαβιβάζει ηλεκτρονικά προς τον εν λόγω οργανισμό τα ακόλουθα 

στοιχεία  

α) τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης και τον Α.Φ.Μ. της Εταιρείας,   

 β) τα στοιχεία των εταίρων ή/και διαχειριστών ή/και μελών ΔΣ όπως απαιτούνται από την κείμενη 

ασφαλιστική νομοθεσία 

και 

 γ) τα στοιχεία ή/και έγγραφα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία Μιας Στάσης για την εγγραφή των 

εταίρων ή/και διαχειριστών ή/και μελών ΔΣ στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, 

περιλαμβανομένων και όλων των εκ του νόμου απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων. 

 

Η διαβίβαση αυτή δε γίνεται στην παρούσα φάση με διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων αλλά με τη 

χρήση άλλων εργαλείων πληροφορικής όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 

Ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης προβαίνει σε όλες τις από το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για τη 

διαπίστωση της ασφαλισιμότητας των ανωτέρω αναφερόμενων φυσικών προσώπων και τα ενημερώνει 

σχετικά με τις υποχρεώσεις τους εντός μηνός από τη σύσταση της Εταιρείας. 

 

Τονίζεται ότι μόνο οι ενέργειες της ΥΜΣ ως προς την ενημέρωση του φορέα κοινωνικής ασφάλισης 

αποτελούν ουσιαστικό συστατικό της διαδικασίας σύστασης της εταιρίας και νόμιμης λειτουργίας της 

Εταιρείας για τους σκοπούς του παρόντος σχεδίου νόμου. Με άλλα λόγια η σύσταση μέσω ΥΜΣ θεωρείται 

ολοκληρωμένη με τη διαβίβαση των απαραίτητων πληροφοριών για την εγγραφή των εταίρων ή/και 

διαχειριστών ή/και μελών ΔΣ στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, όπου απαιτείται, ανεξαρτήτως 

του τρόπου και του χρόνου ανταπόκρισης του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης.   

 

Άρθρο 8 Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) 

 

Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), η σύσταση εταιρείας η οποία υπάγεται στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος νόμου πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με τη χρήση εξειδικευμένης 

ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Η Ηλεκτρονική 

Υπηρεσία Μίας Στάσης αφορά μόνο στις περιπτώσεις των προσωπικών εταιρειών και των ΙΚΕ, καθώς και των 

αε και επε οι οποίες χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 9 του παρόντος 

σχεδίου νόμου και επομένως απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης συμβολαιογραφικού 

εγγράφου.  

  

Στην e-ΥΜΣ οι ενδιαφερόμενοι για την ίδρυση εταιρείας 

 α) αυθεντικοποιούνται μέσω της διαδικασίας e-ID σύμφωνα με τα πρότυπα του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 

καθώς και των σχετικών εκτελεστικών πράξεων. Η διαδικασία στην Ελλάδα παρέχεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πύλης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.ermis.gov.gr) ή και άλλων Υπηρεσιών του 

Δημοσίου εφόσον προστρέξουν στην διαδικασία e-ID ή εναλλακτικά μέσω του κωδικού πρόσβασης και 

κωδικού χρήστη που κάθε ενδιαφερόμενος ήδη διαθέτει για την πρόσβαση στο TAXISnet ή σε άλλη 

διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου 

β) χορηγούν εξουσιοδότηση στην εν λόγω Υπηρεσία να προσπελάσει τα στοιχεία τους που βρίσκονται σε 

άλλες ηλεκτρονικές βάσεις του Δημοσίου. Αυτή η εξουσιοδότηση είναι αναγκαία για τη συνέχιση της 

διαδικασίας σύστασης και ελλείψει αυτής η διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει, καθώς το πληροφοριακό 

σύστημα δε θα επιτρέπει τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο.  

 γ) υποβάλλουν τα στοιχεία και τα έγγραφα (νομίμως υπογεγραμμένα) που απαιτούνται για τη σύσταση της 

Εταιρείας, την εγγραφή αυτής στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ.  
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 δ) ανακατευθύνονται, μετά την ολοκλήρωση της σύστασης και εγγραφής της Εταιρείας στο φορολογικό 

Μητρώο, στο κατάλληλο  πληροφοριακό υποσύστημα του TAXIS προκειμένου να καταχωρίσουν σε αυτό τον 

Α.Φ.Μ., τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και όλες τις εκ του νόμου απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις που απαιτούνται για τη 

χορήγηση κλειδαρίθμου TAXIS στην Εταιρεία 

δ) καταβάλλουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης και, όπου απαιτείται, το τέλος υπέρ Επιτροπής 

Ανταγωνισμού σε αυτή μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληρωμής όπως οι εν λόγω εναλλακτικές 

γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιμες κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.  

 

Μέσω της e-ΥΜΣ και με απολύτως αυτοματοποιημένο τρόπο:  

 

α) Πραγματοποιείται ο έλεγχος της αίτησης καταχώρισης ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την 

πληρότητα των υποβαλλόμενων από αυτόν στοιχείων και εγγράφων καθώς και σε έλεγχο της εταιρικής 

σύμβασης/καταστατικού ως προς τα στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα της εταιρίας σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις. Ουσιαστικά αυτό θα γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος, το οποίο, 

ανάλογα με τη νομική μορφή, θα διαθέτει εξαντλητικές λίστες των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων, η 

μη ανάρτηση/συμπλήρωση των οποίων δε θα επιτρέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

 

β) Πραγματοποιείται προέλεγχος και κατοχύρωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου των Εταιρειών, μέσω 

του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών. Το πληροφοριακό σύστημα της e-ΥΜΣ θα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο 

τρόπο ώστε να εξασφαλίζει ότι  

 1) η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο από τους ήδη 

καταχωρισμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. επωνυμίες και διακριτικούς τίτλους άλλων υπόχρεων. 

 2) Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος δε θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι απαγορεύονται από 

τη νομοθεσία ή από τα χρηστά ήθη 

 3) Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν τις ήδη υπάρχουσες επωνυμίες και 

διακριτικούς τίτλους πριν ακόμα ξεκινήσουν τη διαδικασία σύστασης, ώστε να εξασφαλίσουν την 

απρόσκοπτη ολοκλήρωσή της 

 

γ) Χορηγείται Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. στη νεοσύστατη Εταιρεία και Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης στη σύσταση 

αυτής.  

 

δ) Δημιουργούνται η Μερίδα και ο Φάκελος της Εταιρείας στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. και 

καταχωρίζονται σε αυτούς οι πράξεις και τα στοιχεία που οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλλαν ηλεκτρονικά 

 

ε) Χορηγείται ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της Εταιρείας στον 

διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. 

 

στ) Πραγματοποιείται η εγγραφή της Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και η απόδοση σε αυτήν Α.Φ.Μ. 

από το TAXIS  

 

ζ) Δίνεται πρόσβαση στο κατάλληλο πληροφοριακό υποσύστημα του TAXIS προκειμένου να αποδοθεί σε 

αυτήν κλειδάριθμος TAXIS. Για την απόδοση αυτή οι ενδιαφερόμενοι ουσιαστικά θα εξέρχονται του 

πληροφοριακού συστήματος της e-ΥΜΣ και θα ανακατευθύνονται στο κατάλληλο υποσύστημα του TAXIS. 

Στη συνέχεια θα επιστρέφουν στο πληροφοριακό σύστημα της e-ΥΜΣ, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν 

εμπλέκεται στη διαδικασία απόδοσης κλειδαρίθμου του TAXIS προκειμένου να προστατευθεί το απόρρητο 

αυτού. 
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η) Αποστέλλονται στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης των στοιχείων της Εταιρείας και των 

φυσικών προσώπων, εταίρων, διαχειριστών ή μελών Δ.Σ. αυτής. Όπως και στη φυσική ΥΜΣ, η διαδικασία ως 

προς τη σύσταση της Εταιρείας μέσω της e-ΥΜΣ ολοκληρώνεται για τους σκοπούς του παρόντος σχεδίου 

νόμου με τη διαβίβαση των απαραίτητων πληροφοριών για την εγγραφή των εταίρων ή/και διαχειριστών 

ή/και μελών ΔΣ στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, όπου απαιτείται, ανεξαρτήτως του τρόπου και 

του χρόνου ανταπόκρισης του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης.   

 

θ) Εγγράφεται η Εταιρεία στο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 94 

και 96 ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’) και πάντα λαμβάνοντας τυχόν εξαιρέσεις από ειδικές διατάξεις νόμου. 

 

η) Χορηγείται απόδειξη καταβολής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, όταν 

απαιτείται, του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

 

ια) Γίνεται κατανομή του εισπραττόμενου Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας στους φορείς 

που, κατά τις κείμενες διατάξεις, είναι δικαιούχοι και, όταν απαιτείται, απόδοση του τέλους υπέρ Επιτροπής 

Ανταγωνισμού σε αυτή.  

  

ιβ) Ενημερώνονται οι ιδρυτές για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της Εταιρείας με την έκδοση 

θεωρημένων αντίγραφων των συστατικών εγγράφων και της ανακοίνωσης σύστασης και 

 

ιγ) Πραγματοποιείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια τυχόν απαιτείται κατά το νόμο για τη σύσταση Εταιρειών. 

 

Ειδικά προβλέπεται ότι εάν κατά τον ηλεκτρονικό προέλεγχο επωνυμίας & διακριτικού τίτλου του παρόντος 

άρθρου προκύψει σύγκρουση αυτών με ήδη καταχωρισμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. ή με διατάξεις νόμου ή με τα 

χρηστά ήθη και εφόσον οι ιδρυτές θεωρούν ότι ο ηλεκτρονικός έλεγχος δεν τους καλύπτει και ως εκ τούτου 

δεν επιθυμούν να τροποποιήσουν την επίμαχη επωνυμία ή διακριτικό τίτλο, το αίτημα θα διακόπτεται και οι 

ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθυνθούν σε φυσική ΥΜΣ, από τα στελέχη της οποίας θα γίνει εκ νέου ο 

έλεγχος.  

 

Άρθρο 9 Πρότυπα καταστατικά 

 

Πρότυπα καταστατικά υπήρχαν και με τον προηγούμενο ν. 3853/2010, αλλά δεδομένης της κατάργησής του 

εν λόγω νόμου με το παρόν νομοσχέδιο, η διάταξη επανεισάγεται, βελτιωμένη νομοτεχνικά ώστε να 

προβλέπει τα εξής: 

  

Είναι δυνατόν να γίνει χρήση πρότυπου καταστατικού για τη σύσταση των ομορρύθμων εταιρειών, των 

ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής), των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών και των ανωνύμων εταιρειών. Εδώ εισάγεται μια από τις σημαντικότερες 

καινοτομίες του παρόντος νομοσχεδίου, η κατάργηση του συμβολαιογραφικού εγγράφου για τις αε και τις 

επε υπό προϋποθέσεις και εφόσον το επιθυμούν οι ιδρυτές. 

 

Το πρότυπο καταστατικό θα συμπληρώνεται από τους ιδρυτές μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν 

την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου, και πιο συγκεκριμένα περιέχει τις απολύτως αναγκαίες 

σύμφωνα με τον παρόντα νόμο ρυθμίσεις και κατά τα λοιπά παραπέμπει στις διατάξεις των οικείων νόμων. 

Το αποκλειστικό περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού ανά νομική μορφή θα οριστεί με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
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Υποδείγματα των προτύπων καταστατικών θα είναι προσπελάσιμα ανά πάσα στιγμή από το διαδικτυακό 

τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στα ελληνικά και με αγγλική μετάφραση, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να τα γνωρίζουν 

ήδη πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύστασης, ώστε να διευκολύνεται η προετοιμασία τους 

εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της σύστασης. 

 

Το συμπληρωμένο και νομίμως υπογεγραμμένο με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο πρότυπο καταστατικό 

κατατίθεται στις ΥΜΣ ή στην e-ΥΜΣ προκειμένου να ολοκληρωθούν οι ενέργειες που προβλέπονται στα 

άρθρα 4 έως 8 του παρόντος σχεδίου νόμου προκειμένου να γίνει καταχώριση του καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. 

και να ολοκληρωθεί η σύσταση της Εταιρείας. 

 

Επιπλέον, με το παρόν άρθρο εισάγεται γενική διάταξη σχετικά με τη μορφή των καταστατικών τα οποία δεν 

ακολουθούν τη μορφή του προτύπου. Στην περίπτωση αυτή, το καταστατικό θα πρέπει να ακολουθεί 

συγκεκριμένες προδιαγραφές ελάχιστου περιεχομένου, όπως προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία ανάλογα με την εταιρική μορφή και οι λοιπές προβλέψεις πέραν των ελαχίστων θα 

διαμορφώνονται ελεύθερα και σύμφωνα με τη βούληση των εταίρων.  

 

Επίσης, καθίσταται σαφές ότι η χρήση προτύπων καταστατικών ειδικά για τις ανώνυμες εταιρείες και τις 

εταιρείες περιορισμένης ευθύνης τις απαλλάσσει από την υποχρέωση σύνταξης καταστατικού με τη μορφή 

συμβολαιογραφικού εγγράφου κατά παρέκκλιση των διατάξεων των κ.ν. 2190/1920 και 3190/1955 

αντίστοιχα. 

 

Τέλος, με την καταληκτική παράγραφο του άρθρου διευκρινίζεται ότι η χρήση πρότυπου καταστατικού δεν 

καταργεί την υποχρέωση κατάρτισης συμβολαιογραφικού εγγράφου όταν αυτό απαιτείται από άλλες 

διατάξεις, πχ φορολογικού ή αστικού δικαίου, όπως γίνεται στην περίπτωση σύστασης εταιρείας με εισφορά 

ακινήτου. 

 

Άρθρα 10 - 12 Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις 

Με τη διάταξη της παρ. 1-4 του άρθρου 10 επικαιροποιούνται οι διατάξεις του ν. 3419/2005 περί ΓΕΜΗ 

προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ανάγκη για προέλεγχο, έγκριση και δέσμευση επωνυμιών & διακριτικών 

τίτλων των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι οι διατάξεις που ρύθμιζαν τα θέματα αυτά στην επιμελητηριακή 

νομοθεσία έχουν καταργηθεί από την έναρξη του ΓΕΜΗ και δεν έχουν αντικατασταθεί στο σύνολό τους από 

άλλες.  

 

Με τη διάταξη της παρ. 5 καθίσταται σαφές ότι η κατάργηση της εποπτείας κατά τη σύσταση ανωνύμου 

εταιρείας η οποία είχε εισαχθεί με τον καταργηθέντα πλέον ν. 3853/2010 διατηρείται και με τον παρόντα 

νόμο, Σε διαφορετική περίπτωση δε θα ήταν άλλωστε εφικτή η λειτουργία των ΥΜΣ για τις ανώνυμες 

εταιρείες. 

 

Με τη διάταξη της επόμενης παραγράφου ορίζεται η προθεσμία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης/Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος σχεδίου νόμου, η οποία κρίνεται ως ιδιαίτερα 

κρίσιμη γιατί θα αποτελέσει και τη βάση σχεδιασμού του πληροφοριακού συστήματος των ΥΜΣ & της e-ΥΜΣ. 

Προκειμένου δε να μη διαταραχτεί η λειτουργία των υφισταμένων ΥΜΣ, εισάγεται μεταβατική διάταξη με 

την οποία η υφιστάμενη ΚΥΑ Κ1-802/2011 (η οποία ρύθμιζε τα θέματα λειτουργίας και πληροφοριακών 

συστημάτων των ΥΜΣ κατ’ εξουσιοδότηση του προηγούμενου σχετικού ν. 3853/2010) θα συνεχίσει να ισχύει 

μέχρι την έκδοση της νέας Υπουργικής Απόφασης/Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με εξαίρεση βέβαια όσες 

διατάξεις της έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.  
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Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 11 διευκρινίζεται ότι το παρόν σχέδιο νόμου καταργεί και αντικαθιστά 

τις προηγούμενες περί ΥΜΣ διατάξεις που περιλαμβάνονταν στο ν. 3853/2010.  

 

Στο ίδιο άρθρο καταργείται το παράβολο προελέγχου επωνυμίας στο οικείο Επιμελητήριο κατά τη σύσταση 

Εταιρείας, δεδομένου ότι πλέον ο προέλεγχος θα γίνεται από το πληροφοριακό σύστημα των YMΣ, ενώ οι 

ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και οι ίδιοι μια προκαταρκτική έρευνα στο Γενικό 

Μητρώο Επωνυμιών του Γ.Ε.ΜΗ. με τη χρήση σχετικής εφαρμογής στο πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ 

προκειμένου να επιλέγουν σύννομες επωνυμίες και διακριτικούς τρόπους.  

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 12 ορίζεται προθεσμία έκδοσης για τις λοιπές ΥΑ & ΚΥΑ που προβλέπονται στο 

νομοσχέδιο. Γίνεται δε ειδική ρύθμιση για όσες συστάσεις γίνουν μέσω e-ΥΜΣ εντός του πρώτου έτους από 

τη θέση σε ισχύ του νόμου, με την οποία δεν οφείλεται Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης της e-ΥΜΣ 

προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι ιδρυτές στη χρήση αυτού του εντελώς νέου τρόπου σύστασης 

επιχειρήσεων. 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΑΡΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

 

Άρθρο 13 - Τροποποίηση του ν.4072/12 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή 

− Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.» 

(Α’86) 

Με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 281 του ν. 4072/2012 ( Α’ 86 ) . Το διάστημα που 

έχουν στην διάθεσή τους η εταιρεία και οι εταίροι προκειμένου να τροποποιήσουν το καταστατικό  της 

ετερόρρυθμης εταιρείας σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου 

εταίρου της αυξάνεται  από δυο σε τέσσερις μήνες, ενισχύοντας τη δυνατότητα ανάληψης σχετικής 

επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.   

Με την παράγραφο 2 προστίθεται στο Τέταρτο Τμήμα του Κεφαλαίου Β’ του Έβδομου Μέρους του ν. 

4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’) άρθρο 282Α. Ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις μετατροπής της ομόρρυθμης 

εταιρείας σε ετερόρρυθμη. Η εν λόγω μετατροπή, η οποία δεν ρυθμιζόταν έως σήμερα από τον Ν.4072/2012 

γίνεται πλέον επιτρεπτή με τρόπο  που  να διασφαλίζονται  τα συμφέροντα  των εταιρικών δανειστών και 

οποιουδήποτε τρίτου έχει έννομο συμφέρον. Έτσι, ενώ η είσοδος νέου εταίρου με την ιδιότητα του 

ετερορρύθμου μπορεί να γίνει χωρίς κανένα περιορισμό, η μετατροπή της ιδιότητας του εταίρου από 

ομόρρυθμο σε ετερόρρυθμο ακολουθεί την διαδικασία που προβλέπεται για την μετατροπή άλλης εταιρικής 

μορφής σε ΙΚΕ. Μετά τις διατυπώσεις της δημοσιότητας και αφού επέλθουν τα έννομα αποτελέσματα της 

μετατροπής, η εταιρεία συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική μορφή, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα 

της νέας εταιρείας  και οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της  μετατρεπόμενης εταιρείας 

εξακολουθούν να ισχύουν. Για την προστασία των τρίτων συναλλασσόμενων με την ομόρρυθμη εταιρία 

διατηρείται η ευθύνη του ομόρρυθμου εταίρου, ο οποίος μετατράπηκε σε ετερόρρυθμο, για μια πενταετία. 

 

Άρθρο 14 - Τροποποίηση του ΠΔ 219/1991 «Περί εμπορικών αντιπροσώπων (Οδ.86/653/ΕΟΚ)» (Α’103) 

Με το άρθρο αυτό διαγράφεται η περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ΠΔ 219/1991 (Α’ 103). Ο εμπορικός 

αντιπρόσωπος έχει τη δυνατότητα να ορίζει υπαντιπροσώπους, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, και εκτός των 

ορίων εντός των οποίων ασκεί τη δραστηριότητά του. Ο γεωγραφικός περιορισμός κρίνεται υπερβολικός, 
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καθώς θέτει εμπόδια στη διακίνηση αγαθών, περιόριζε τον αριθμό των προμηθευτών, καθώς και τις 

επιλογές των καταναλωτών και στην ουσία αντιμετωπίζεται από την πάγια πρακτική των συμβάσεων 

αντιπροσώπευσης. Η προτεινόμενη ρύθμιση, επιπλέον,  προστατεύει τους παραγωγούς από φαινόμενα 

απάτης και αντιμετωπίζει φαινόμενα παραεμπορίου.  

 

Άρθρο 15 - Τροποποίηση του ν.3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 230) 

Με την παράγραφο 1 τροποποιείται η παράγραφος 4 του  άρθρου 5Α του ν.3054/2002 (Α’ 230). Καταργείται 

η υποχρέωση ανάληψης του κόστους τοποθέτησης του εμπορικού σήματος του κατόχου της άδειας 

Διάθεσης Βιοκαυσίμων, ή του εμπορικού σήματος του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση 

μεταφοράς, από τον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή  ή τον αγοραστή, στην περίπτωση αγοράς με παρακράτηση 

κυριότητας,  του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά βιοκαυσίμων. 

Με την παράγραφο 2 τροποποιείται η περ. γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 (Α’ 230). 

Καταργείται η υποχρέωση ανάληψης του κόστους τοποθέτησης του εμπορικού σήματος του κατόχου άδειας 

Εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών ή του εμπορικού σήματος του μεταφορέα με τον οποίο έχει 

συναφθεί σύμβαση μεταφοράς, από τον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή ή τον αγοραστή, στην περίπτωση αγοράς 

με παρακράτηση κυριότητας, του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιείται για την μεταφορά των 

παραπάνω καυσίμων. 

Με την παράγραφο 3 τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 (Α’230). Καταργείται η 

υποχρέωση των κατόχων Αδειών Λιανικής Εμπορίας καυσίμων να τοποθετούν το εμπορικό σήμα των 

χονδρεμπορικών επιχειρήσεων με τις οποίες συνάπτουν αποκλειστικές συμβάσεις προμήθειας στα 

μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούν για τη μετακίνηση καυσίμων, καθώς και η υποχρέωση ανάληψης του 

κόστους τοποθέτησης του εμπορικού σήματος των αποκλειστικών προμηθευτών τους επί αυτών. 

Με την παράγραφο 4 τροποποιείται η  υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης β της παραγράφου 8α του άρθρου 

15 του ν. 3054/2002 (Α’230). Καταργείται η υποχρεωτική ανάληψη του κόστους εγκατάστασης ηλεκτρονικά 

αναγνώσιμου σήματος ψηφιακής ταυτότητας του βυτιοφόρου και των ρυμουλκούμενων αυτού, εφόσον 

υπάρχουν, από τον ιδιοκτήτη ή από τον μισθωτή ή τον αγοραστή  του μεταφορικού μέσου στις περιπτώσεις 

της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της αγοράς με παρακράτηση κυριότητας αντίστοιχα.  

Με την παράγραφο 5 τροποποιείται η περίπτωση γ’ της παραγράφου 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 (Α’ 

230). Καταργείται η υποχρεωτική ανάληψη του κόστους εγκατάστασης  ηλεκτρονικών συστημάτων 

διασφάλισης της ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας τα οποία εγκαθίστανται σε μεταφορικά μέσα, 

βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.) ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια), από τους κατόχους 

άδειας Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων όταν αυτοί αποτελούν ιδιοκτήτες, μισθωτές 

η αγοραστές των παραπάνω μεταφορικών μέσων.  

Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, η ρύθμιση των σχέσεων των αντισυμβαλλόμενων μερών από το 

νόμο, περιόριζε τη δυνατότητα  αυτών να καθορίζουν ελεύθερα τους όρους χρήσης μεταφορικών μέσων που 

χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά καυσίμων, καθώς και των όρων εμπορικής προβολής, παρεμβαίνοντας 

κατά αυτόν τον τρόπο στην ελεύθερη διαμόρφωση των συμβατικών όρων χρήσης οχημάτων και εμπορικών 

σημάτων.  

 

Άρθρο 16 - Τροποποίηση του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 173) 

 

Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού προστίθενται παρ. 2 και 3 στο άρθρο 15 του ν.4177/2013. Με 

την προσθήκη της παραγράφου 2, αποσαφηνίζεται στον νόμο η έννοια των προσφορών με ρητή παραπομπή 
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στον ορισμό του κώδικα δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις 

εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες, ενώ εισάγεται υποχρέωση σαφούς αναγραφής της αρχικής και της 

νέα μειωμένης τιμή των προϊόντων που διατίθενται σε προσφορά, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα 

μέτρησης ανά προϊόν. Κατά συνέπεια ενισχύεται η διαφάνεια και η ποιότητα της πληροφόρησης του 

καταναλωτή, ενώ με τη διατήρηση του περιορισμού του ποσοστού (50%) των ειδών που πρέπει να 

διατίθενται σε προσφορά, λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες και οι ανάγκες μικρομεσαίων εμπορικών 

επιχειρήσεων, ώστε να διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός με μεγαλύτερες επιχειρήσεις.  

Με την προσθήκη της παραγράφου 3 στο άρθρο 15, καθιερώνεται η δυνατότητα κάθε Αντιπεριφερειάρχη, 

μετά από γνώμη των Δήμων, των εμπορικών και επαγγελματικών οργανώσεων της οικείας Περιφερειακής 

Ενότητας,  να ορίζει μία περίοδο προσφορών ανά δύο έτη, με μέγιστη χρονική διάρκεια ένα  μήνα, κατά την 

οποία επιτρέπεται η προσφορά του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα. Με αυτή την 

ρύθμιση, ενισχύεται η ευελιξία των εμπορικών επιχειρήσεων αναφορικά με τη διάθεση περισσότερων ειδών 

σε προσφορά, ενώ λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.  

Με τη δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4177/2013 

(Α’ 173). Με την προηγούμενη ρύθμιση δινόταν η δυνατότητα η διάρκεια της σύμβασης αποκλειστικής 

προμήθειας να είναι μεγαλύτερη της πενταετίας σε περιπτώσεις μίσθωσης από τον πρατηριούχο ή 

παραχώρησης της χρήσης στον πρατηριούχο χώρων ανήκαν στην εταιρία εμπορίας. Η προτεινόμενη διάταξη 

παρέχει αυτή τη δυνατότητα μόνο στις περιπτώσεις που η κυριότητα της εταιρίας επί των χώρων χώροι είναι 

πλήρης, ώστε να παρέχεται η εγγύηση ότι η εταιρία εμπορίας καυσίμων είναι αποκλειστική κυρία των 

χώρων. Αυτό θα οδηγήσει στη σαφέστερη σύνδεση της διάρκειας της σύμβασης αποκλειστικής προμήθειας 

με τη διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης, την οποία έχει ο πρατηριούχος.  

 

Άρθρο 17 - Τροποποίηση της ΥΑ Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 

Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Β’ 2090) 

Με το άρθρο αυτό τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 44 της ΥΑ Α2-718/2014. Με την προτεινόμενη 

διάταξη καθίσταται σαφής η δυνατότητα των παραγωγών και των επιτηδευματιών (συσκευαστήρια, 

χονδρέμποροι) να αποτιμούν τα προϊόντα τους σε οποιοδήποτε στάδιο της επεξεργασίας. Κατά συνέπεια, 

απαλείφεται οποιαδήποτε αμφιβολία προέκυπτε από την προηγούμενη διάταξη  και αφορούσε την 

διαμόρφωση των συμβατικών όρων. 

 

Άρθρο 18 - Τροποποίηση του ν. 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς 

διατάξεις» (Α’ 24) 

Με το άρθρο 18  τροποποιούνται η παράγραφος 1 του άρθρου 1 και το άρθρο 2ι του ν. 3526/2007. Με την 

προτεινόμενη διάταξη που τροποποιεί την παράγραφο 1 εισάγεται η έννοια του παραδοσιακού άρτου. Με 

αυτό τον όρο επιτυγχάνεται η ανάδειξη του άρτου που παράγεται στα πλαίσια μιας ενιαίας διαδικασίας από 

φρέσκες πρώτες ύλες σε διακριτό προϊόν. Παράλληλα, με την τροποποίηση του άρθρου 2  καθιερώνεται η 

δυνατότητα της χρήσης των όρων «παραδοσιακός αρτοποιός», «παραδοσιακό αρτοποιείο» και 

«παραδοσιακός φούρνος» αποκλειστικά από τους αρτοποιούς που πωλούν, μεταξύ άλλων 

αρτοπαρασκευασμάτων και αρτοσκευασμάτων, αυτό τον τύπο άρτου. Κατά συνέπεια, διασφαλίζεται η ορθή 

ενημέρωση του καταναλωτή, προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ αρτοποιών, σύμφωνα και με τις 

σχετικές συστάσεις του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών στο πλαίσιο της ex post 

αξιολόγησης της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ (Εκτίμηση των Επιπτώσεων Επιλεγμένων Μεταρρυθμίσεων που 

Αφορούν τον Ανταγωνισμό, Μάιος 2016), ενώ ενισχύεται η εμπορική αξία ενός παραδοσιακού εγχώριου 

προϊόντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

 

 «Τροποποίηση διατάξεων των ν. 3299/2004 (Α’ 261) και ν. 4399/2016 (Α’ 117) και ρύθμιση θεμάτων της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» 

 

Άρθρο 19 

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3299/2004 (Α’ 261) 

Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται η περίπτωση Ε της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 3299/2004 

μετά και την τελευταία τροποποίησή της με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του νόμου 4146/2013 (Α΄90).  

Οι αλλαγές που επέρχονται στο πλαίσιο της αντικατάστασης εστιάζονται: 

α. στην αρτιότερη νομοτεχνική διατύπωση τόσο της αρχικής διάταξης όσο και της συμπλήρωσής της με το 

νόμο 4146/2013, δεδομένου ότι δημιουργούνταν ερμηνευτικά ζητήματα κατά την εφαρμογή τους,  

β. στην αυστηρότερη, σε σχέση με το νόμο 4146/2013, αντιμετώπιση των περιπτώσεων χρήσης μη νόμιμων 

φορολογικών στοιχείων από τους φορείς των ενισχυόμενων επενδύσεων Ειδικότερα, η ρύθμιση της 

παραγράφου 3 του άρθρου 25 του νόμου 4146/2013 σύμφωνα με την οποία δεν επέρχεται ανάκληση της 

υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου και ολική ανάκτηση της χορηγηθείσας ενίσχυσης σε περίπτωση που η 

αξία των μη νόμιμων παραστατικών - φορολογικών στοιχείων (π.χ. εικονικά τιμολόγια) δεν υπερέβαινε το 

25% της συνολικής ενίσχυσης που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο τροποποιείται ως προς το ότι το ως άνω 

ποσοστό μειώνεται στο 10%, ενώ σε κάθε περίπτωση η μη νόμιμη αξία των παραστατικών ως απόλυτος 

αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Παράλληλα, αποσαφηνίζεται ότι 

στον υπολογισμό αυτόν θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το μέρος της μη νόμιμης αξίας του παραστατικού και 

όχι το συνολικό ποσό που αναγράφεται σε αυτό. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, το μέρος της 

μη νόμιμης αξίας των παραστατικών δεν θα λαμβάνεται υπόψη για την οριστικοποίηση του ενισχυόμενου 

κόστους του επενδυτικού σχεδίου Περαιτέρω επιβάλλεται κύρωση που συνίσταται στην αφαίρεση από το 

οριστικοποιούμενο ύψος της δικαιούμενης ενίσχυσης του διπλάσιου ποσού της ενίσχυσης  που αντιστοιχεί 

στη μη νόμιμη αξία των παραστατικών. Η προτεινόμενη διάταξη αυστηροποιεί την υφιστάμενη ρύθμιση, 

καθώς μειώνει σημαντικά το ως άνω προβλεπόμενο ποσοστό στο 10% και συνδυαστικά θέτει μέγιστο όριο 

ύψους 1 εκ. ευρώ, προκειμένου να γίνει στην πράξη σεβαστή η αρχή της αναλογικότητας κατά την επιβολή 

των διοικητικών κυρώσεων και τον υπολογισμό της τελικά χορηγούμενης ενίσχυσης σε περιπτώσεις που το 

μέρος της μη νόμιμης αξίας των παραστατικών είναι πράγματι χαμηλό σε σχέση με το συνολικό ύψος του 

επενδυτικού σχεδίου και δεν δικαιολογεί την ανάκληση της απόφασης  υπαγωγής και ολική ανάκτηση της 

χορηγηθείσας ενίσχυσης. 

γ. στην εναρμόνιση των κυρώσεων των παραβάσεων της ιδίας συμμετοχής στο πρόσφατα θεσμοθετημένο 

πλαίσιο του νόμου 4399/2016. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που τίθενται από τους επιχειρηματικούς 

φορείς στο πλαίσιο λειτουργίας των αναπτυξιακών νόμων είναι ο τρόπος κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, 

ιδίως τα τελευταία χρόνια της υπάρχουσας δημοσιονομικής και γενικότερα οικονομικής κρίσης. Τα θέματα 

της αύξησης κεφαλαίου, της φορολόγησης των αποθεματικών, της διατήρησης για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα μετρητών της επιχείρησης ή των εισφορών των μετόχων σε τραπεζικούς λογαριασμούς 

απασχολούσαν τόσο τους φορείς των επενδύσεων για το βαθμό τεκμηρίωσής τους όσο και τις υπηρεσίες 

εφαρμογής των επενδυτικών νόμων ως προς τον αποτελεσματικό έλεγχό τους. Διαφορετική αντιμετώπιση 

της ιδίας συμμετοχής θεσπίστηκε με το νέο αναπτυξιακό νόμο (Ν. 4399/2016, ΦΕΚ Α’ 117), με διατάξεις του 

οποίου διευρύνονται σημαντικά οι πηγές χρηματοδότησης για την κάλυψη της συμμετοχής της επιχείρησης 

στο κόστος του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. 

Με την προτεινόμενη τροπολογία επέρχεται ουσιαστικά η εναρμόνιση της προσέγγισης του ζητήματος της 

ιδίας συμμετοχής των παλαιότερων Ν. 3299/2004 και Ν. 3908/2011 με αυτή του πρόσφατου αναπτυξιακού 

Ν. 4399/2016, καθώς καθίσταται δυνατή η ηπιότερη μεταχείριση επιχειρήσεων που ενώ υλοποίησαν και 

ολοκλήρωσαν τα επενδυτικά τους προγράμματα, διαπιστώθηκε εκ των υστέρων έλλειψη στην κάλυψη της 

ιδίας συμμετοχής κατά το χρόνο της υπαγωγής.  
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Για τις επιχειρήσεις αυτές, εφόσον διαπιστώνεται όχι μόνο η κατά τους λοιπούς όρους της απόφασης 

υπαγωγής ολοκλήρωση των εγκεκριμένων τους προγραμμάτων αλλά και η νόμιμη κάλυψη της ιδίας 

συμμετοχής εντός του χρονικού ορίου υλοποίησης της επένδυσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις της μερικής 

παρακράτησης ή της μερικής επιστροφής της ενίσχυσης στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η διοικητική 

πράξη ολοκλήρωσης της επένδυσης, ή της μερικής επιστροφής της ενίσχυσης εφόσον η παράβαση 

διαπιστώθηκε μετά την απόφαση ολοκλήρωσης.  

Σημειώνεται ότι κατά το στάδιο του προσδιορισμού του ύψους της κύρωσης, το οποίο σε κάθε περίπτωση 

δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το 10% του ύψους της εγκριθείσας ενίσχυσης, μπορεί να συνεκτιμώνται 

ειδικές περιστάσεις της κάθε επένδυσης όπως ο βαθμός ολοκλήρωσης και ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει 

από την συντελεσθείσα παράβαση μέχρι τη διαπίστωσή της.  

Οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται αναλογικά και για τα υπαγόμενα στο Ν. 3908/2011 επενδυτικά σχέδια, για 

λόγους ισονομίας.  

 

Άρθρο 20  

Τροποποίηση διατάξεων ν. 4399/2016 (Α’ 117) 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, διασαφηνίζονται θέματα που αφορούν επιλέξιμες 

δαπάνες, είδη και εντάσεις ενίσχυσης του ν. 4399/2016.  

1. Με τις ρυθμίσεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1, περιγράφονται και ρητά (κωδικοί αριθμοί 

δραστηριότητας) οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν μπορούν να ενισχυθούν με τα κίνητρα του 

νόμου 4399/2016.  

Με τις ρυθμίσεις των περιπτώσεων β΄ και δ΄ διευκρινίζεται ότι η επιδότηση του κόστους της 

δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχεται ως είδος ενίσχυσης μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με 

άλλα είδη ενίσχυσης, καθώς και ότι η δαπάνη του μισθολογικού κόστους δεν παρέχεται σε συνδυασμό με 

επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων. 

Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις της περίπτ. γ’ της παραγράφου αυτής διευκρινίζεται καταρχάς ότι στις 

επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων για αγορά και εγκατάσταση καινούριων μηχανημάτων 

συμπεριλαμβάνονται ειδικές και όχι τεχνικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να εναρμονιστεί με τη διατύπωση 

της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 8.  

Επίσης με τις ρυθμίσεις της περίπτ. ε’ αποσαφηνίζεται ότι ο διπλασιασμός της έντασης και του ύψους 

ενίσχυσης για δαπάνες εκκίνησης της παρ. 2 του άρθρου 9 ν. 4399/2016 αφορά μόνο τις υπό ίδρυση 

καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο καθεστώς «Ενισχύσεις καινοτομικού 

χαρακτήρα για ΜΜΕ» (άρθρα 47 έως 51 ν. 4399/2016). 

Με τις ρυθμίσεις των περίπτ. στ’ και ζ’ προσαρμόζεται στην τροποποίηση της ως άνω περίπτωσης α΄ η 

σχετική ρύθμιση του άρθρου 33 για τις επιλέξιμες δαπάνες του ειδικού καθεστώτος «Ενισχύσεις 

μηχανολογικού εξοπλισμού» και προστίθεται στο ίδιο άρθρο η δυνατότητα να ενισχύονται δαπάνες 

εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων, προκειμένου αυτό να εναρμονιστεί με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 8 του νόμου. 

2. Με τις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2, αναδιατυπώνονται τα ποσοστά των παραβόλων που θα 

πρέπει να καταβάλλουν οι φορείς για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής και ελέγχου των επενδυτικών 

σχεδίων τους, στο 0.0005 του επιλέξιμου κόστους των, αντί του 0,005 που εκ παραδρομής τέθηκε στις 

αρχικές διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 και της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 

4399/2016.  

3. Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 3 παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς υποδοχής των 

αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ν. 4399/2016 να αξιοποιούν, πέραν των 

υπαλλήλων τους, και μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών καθώς και του Εθνικού 

Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών του π.δ. 33/2011, στο πλαίσιο του ελέγχου πληρότητας και 
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νομιμότητας των ως άνω αιτήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη και ταχύτερη διεκπεραίωση 

του εν λόγω σταδίου ελέγχου εντός των τασσόμενων από το νόμο προθεσμιών. 

4. Με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 3 αποσαφηνίζεται η αρμοδιότητα έκδοσης των αποφάσεων σύστασης 

και συγκρότησης των Οργάνων ελέγχου των επενδύσεων. Έτσι προβλέπεται η έκδοση, από τον Υπουργό 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, κανονιστικής απόφασης σύστασης των Οργάνων Ελέγχου , η οποία θα 

περιλαμβάνει τον ελάχιστο αριθμό συγκρότησης του Οργάνου Ελέγχου, το χρόνο και τον τρόπο 

συγκρότησης, τις αρμοδιότητες τους, τον αριθμό και την ιδιότητα των μελών, το αντικείμενο του ελέγχου, το 

χρονικό διάστημα υποβολής της σχετικής έκθεσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια . Περαιτέρω και στη βάση της 

απόφασης αυτής τα Όργανα Ελέγχου θα συγκροτούνται από το εκάστοτε αρμόδιο Όργανο. Η ρύθμιση είναι 

απαραίτητη για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης των Οργάνων Ελέγχου κατά το στάδιο εφαρμογής του νόμου. 

Σημειώνεται ότι μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης κανονιστικής απόφασης εφαρμόζεται για τις 

διαδικασίες ελέγχου και σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016, η υπ΄ αρ. 

50274/19-11-2007 (Β΄2274) Υπουργική απόφαση.    

5. Με την περίπτ. α’ της παρ. 4, καθίσταται σαφές ότι αιτήματα καταβολής της επιχορήγησης που αφορούν 

επενδυτικά σχέδια των οποίων η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της 

επένδυσης είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης πριν τη δημοσίευση του 4399/2016, δεν 

καταλαμβάνονται από τις ρυθμίσεις περί τμηματικής καταβολής της επιχορήγησης.  

Με την περίπτ. β’ της παρ.4 προβλέπεται ότι η καταβολή της ενίσχυσης για τα επενδυτικά σχέδια τα οποία 

υλοποιούνται είτε στα νησιά με αυξημένες μεταναστευτικές ροές, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 12, είτε 

σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, θα πραγματοποιείται σε λιγότερες συνολικά 

δόσεις και μικρότερο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα με την συγκεκριμένη πρόταση, προβλέπεται η καταβολή 

της  δικαιούμενης ενίσχυσης που αντιστοιχεί στις πέντε από τις επτά ισόποσες δόσεις, όπως προβλέπονται 

στην παρ. 1 του άρθρου 77, να πραγματοποιείται μέχρι και το χρόνο έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης 

και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, ενώ οι υπολειπόμενες 2 δόσεις  (6η και 7η) να 

συγχωνεύονται και τα καταβάλλονται το επόμενο έτος από το έτος που χορηγήθηκαν τα ποσά των 

προγενέστερων δόσεων. 

6. Στην παράγραφο 5 προτείνεται η θέσπιση και για το νέο αναπτυξιακό νόμο 4399/2016, ρύθμισης που έχει 

περιληφθεί και σ΄ όλους τους προγενέστερους (2601/1998, 3299/2004, 3908/2011) και αφορά την 

πρόβλεψη κάλυψης των εξόδων των διαδικασιών αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης επενδύσεων. 

Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή τμήμα που δύναται να ανέρχεται μέχρι το ποσοστό του 8‰ από τις ετήσιες 

πιστώσεις που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για τις επιχορηγήσεις και 

επιδοτήσεις των επενδύσεων που θα ενισχύονται από τα καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου αυτού θα 

καλύπτει τις αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στις ως άνω διαδικασίες, δυνατότητα άλλωστε που 

προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του νόμου 4399/2016 (άρθρο 24, 25, 26, 27). Για το σκοπό αυτό 

εγγράφεται διακριτό ενάριθμο έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.   

7. Στην περίπτωση α της παραγράφου 10 του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016 προβλέπεται ότι όταν οι 

αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων του νόμου 3299/2004 

και 3908/2011 εκδίδονται μετά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις οφείλουν να αποστέλλουν στην 

αρμόδια Υπηρεσία στοιχεία των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του π.χ. έχουν παρέλθει 2 χρόνια από την 

ολοκλήρωση της επένδυσης, όπως πιστοποιείται με την απόφαση ολοκλήρωσης, τότε υποχρεούνται εντός 2 

μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και πάντως πριν 

την πρώτη εκταμίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης, να υποβάλλουν τα στοιχεία αυτά.  

Επισημαίνεται ότι η υποβολή των στοιχείων πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 

Κρατικών Ενισχύσεων, στο οποίο ωστόσο δεν έχουν ενσωματωθεί όλες οι  θεσμικές μεταβολές που έχουν 

πραγματοποιηθεί για τους προγενέστερους νόμους και επομένως κρίνεται αναγκαίο η υποχρέωση αυτή, να 

μετατεθεί την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και για τις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης 

παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που εκδίδονται μετά την ημερομηνία αυτή, χρονική προθεσμία 

που επιδιώκεται να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του συστήματος έτσι ώστε να καλύπτει τις θεσμικές απαιτήσεις 
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για το σύνολο των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Για τις αποφάσεις που θα εκδοθούν μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2016 το διάστημα των δύο (2) μηνών θα αρχίσει να υπολογίζεται από την 1 Ιανουαρίου 2017 και 

σε κάθε περίπτωση πριν την οιασδήποτε μορφής ενίσχυση θα καταβληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.  

 

Άρθρο  21 

Τροποποίηση καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

(Μ.Ο.Δ.) Α.Ε 

 

Με το άρθρο αυτό τροποποιείται το Καταστατικό της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης των Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.), και παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης της, σε συγκεκριμένες διαδικασίες 

διαχείρισης των επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3299/2004 και του νόμου 3908/2011. Στην Μ.Ο.Δ. Α.Ε., 

εταιρεία που εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να ανατίθενται φάκελοι 

επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3299/2004 προκειμένου να διενεργήσει διοικητικούς ελέγχους ή και να 

επεξεργαστεί και να συντάξει εισηγητικά και σχέδια αποφάσεων ολοκλήρωσης επενδύσεων του νόμου 

αυτού. Η επιλογή αυτή αποτελεί εξαίρεση των ήδη νομοθετημένων διαδικασιών και εντάσσεται στο πλαίσιο 

των ενεργειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των σημαντικών 

εκκρεμοτήτων που έχουν σωρευθεί στην αρμόδια υπηρεσία εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων.  

Ειδικότερα με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ανατίθενται στην Μ.Ο.Δ. Α.Ε. 

(εξουσιοδοτημένο στέλεχός της), συγκεκριμένος αριθμός επενδυτικών σχεδίων με ομοειδή, κατά κανόνα, 

χαρακτηριστικά, π.χ. ίδιο αντικείμενο επένδυσης, ανάλογου κόστους επενδυτικής πρότασης κ.λπ, για τα 

οποία είτε θα διενεργείται διοικητικός έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, 

είτε θα πραγματοποιείται εξέτασή των ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.  

Με την ολοκλήρωση των ενεργειών οι εισηγήσεις και τα σχέδια των αποφάσεων ολοκλήρωσης και έναρξης 

παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων, θα υποβάλλονται χωρίς άλλη παρέμβαση ή επεξεργασία, προς 

υπογραφή στο Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και εν συνεχεία στον Υπουργό 

Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης θα καθοριστούν ζητήματα διαδικασίας, όροι 

ανάθεσης, χρονικές προθεσμίες, είδη επενδυτικών σχεδίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.   

 

 

Άρθρο 22 

Θέματα Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

Με το προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζονται θέματα που προκύπτουν λόγω της πρόσφατης μεταβολής του 

νομοθετικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων με την αναγκαία προσαρμογή του νομικού πλαισίου της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και επιλύονται  προβλήματα δυσλειτουργίας της Αρχής. 

Με τις παρ. 1 και 2 γίνεται η αναγκαία προσαρμογή στους πρόσφατα ψηφισμένους ν. 4412/2016 (A΄ 147) και 

4413/2016 (A΄ 148). Με τις  παρ. 3 και  4 καθίσταται σαφέστερο το καθεστώς λειτουργικής ανεξαρτησίας των 

μελών της Αρχής. Στις  παρ. 5 α, β, γ και δ  ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα στελέχωσης της Αρχής. 

Ειδικότερα, τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις περί αποσπάσεων προσωπικού της Αρχής, προς άρση 

ερμηνευτικών ζητημάτων που είχαν ανακύψει από την έναρξη της λειτουργίας της και εναρμονίζεται η 

διαδικασία απόσπασης και μετάταξης του διοικητικού προσωπικού της Αρχής με την διαδικασία που 

προβλέπεται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί στην 

Αρχή. Με τις παρ. 6 και 7 α συστήνεται θέση βοηθού νομικού συμβούλου που θα επικουρεί τον νομικό 

σύμβουλο της Αρχής. Η πρόβλεψη βοηθού νομικού συμβούλου κρίνεται αναγκαία ενόψει και του 

γνωμοδοτικού βάρους που προσθέτει η πρόσφατη νομοθετική μεταβολή στο τομέα των δημοσίων 
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συμβάσεων και γίνεται η αναγκαία προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, αλλά και του γεγονότος ότι 

τυχόν απουσία του Νομικού Συμβούλου προκαλεί σοβαρά θέματα λειτουργίας της Αρχής λόγω αδυναμίας 

εκδικάσεως υποθέσεων. Με τη παρ. 7 β.  επιλύονται δυσλειτουργίες σχετικά με τη κατανομή αρμοδιοτήτων 

στις υπηρεσίες της Αρχής. Τέλος, με τις  παρ. 7 γ., δ., ε., στ.  προβλέπεται η διεύρυνση των τυπικών 

προσόντων (ειδικότερα των τίτλων σπουδών που γίνονται δεκτοί) στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής των 

Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Αρχής, δεδομένου ότι οι ισχύουσες διατάξεις περιορίζουν σημαντικά τη 

συμμετοχή σε μικρό αριθμό ειδικοτήτων, ενώ τροποποιείται το ελάχιστο προσόν της γνώσης της ξένης 

γλώσσας για το διοικητικό προσωπικό της Αρχής. 

 

Άρθρο 23 

Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 

Με την προτεινόμενη διάταξη αφενός διορθώνονται σειρά λαθών που διαπιστώθηκε ότι υπεισήλθαν στις 

διαδοχικές επεξεργασίες του ν. 4412/2016 (Α΄147) και οι οποίες για λόγους ασφαλείας δικαίου κρίνεται ότι 

πρέπει να διορθωθούν με νομοθετικό κείμενο αφετέρου επιλύονται ερμηνευτικά ζητήματα που 

διαπιστώθηκε ότι γεννήθηκαν μετά τη θέσπιση του σχετικού νόμου. Ειδικότερα, η αντικατάσταση της 

περίπτωσης (1) απαιτείται γιατί στην οικεία παράγραφο προβλέπεται ότι τα άρθρα 116 – 128 (δημόσιες 

συμβάσεις κάτω των ορίων) εφαρμόζονται και στις συμβάσεις κάτω των ορίων του Βιβλίου ΙΙ, ενώ υπάρχει 

αντίστοιχη ενότητα στο Βιβλίο ΙΙ (άρθρα 326-333). Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η αποσαφήνιση, με την ως 

άνω νομοθετική ρύθμιση, των διατάξεων του νόμου που εφαρμόζονται στις συμβάσεις κάτω των ορίων του 

Βιβλίου ΙΙ, ούτως ώστε να καθίσταται σαφής η σχετική βούληση του νομοθέτη. Στην περίπτωση (3) 

προστίθεται ένα κόμμα «,» προς αποφυγή σύγχυσης σχετικά με εάν η φράση “συμπεριλαμβανομένων των 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, που ως τέτοιες νοούνται [..]” υπολαμβάνει ότι οι εν λόγω συμβουλευτικές 

υπηρεσίες περιλαμβάνονται ή εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής  των “δημοσίων συμβάσεων γενικών 

υπηρεσιών”. Στις περιπτώσεις (4) και (5) προστίθεται και η αναθέτουσα αρχή καθώς το τεχνικό συμβούλιο 

γνωμοδοτεί και κατά το στάδιο της ανάθεσης και κατά το στάδιο της εκτέλεσης. Στις περιπτώσεις (6), (30), 

(52) και (60) προστίθεται η σχετική παράγραφος ούτως ώστε να καλυφθεί ο χρόνος μέχρι την έκδοση των 

σχετικών προεδρικών διαταγμάτων και να καταστεί σαφές ότι οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 

φορείς μέχρι τότε δύνανται να κάνουν χρήση των σχετικών διατάξεων. Με την περίπτωση (8)  διορθώνεται 

νομοτεχνικά η σχετική παράγραφος. Στην περίπτωση (12) διορθώνεται η εκ παραδρομής αναγραφή «της 

προηγούμενης παραγράφου» το ορθό «του προηγούμενου εδαφίου» καθώς η εν λόγω υποχρέωση 

αναφέρεται  ακριβώς στο προηγούμενο εδάφιο. Η εκ παραδρομής αναγραφή της φράσης «ή μελέτης» 

διαγράφεται με την περίπτωση (13) καθώς η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης εξελίσσεται 

χρονικά παράλληλα με τη διαδικασία εκπόνησης της μελέτης. Με την περίπτωση (14) εξαιρείται η 

υποχρέωση ύπαρξης των στοιχείων Α.4 έως Α.6 και Α.14 – Α.15, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στο εν λόγω 

στάδιο. Στις περιπτώσεις (17) και (32) προστέθηκε το σχετικό εδάφιο ούτως ώστε να καταστεί σαφές ότι η 

πρόσκληση συμμετοχής στη διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση και την απευθείας ανάθεση, δεν είναι 

δημοσιευτέα στο ΚΗΜΔΗΣ για το λόγο ότι στο αρ. 61 και το αρ. 120, δεν ταυτίζεται η έναρξη της διαδικασίας 

με την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, αλλά με την αποστολή της πρόσκλησης· επιπλέον, το ΚΗΜΔΗΣ είναι μέσο 

δημοσιότητας και η ανάρτηση καταστρατηγεί τη φύση αυτού του είδους των διαγωνισμών, οι οποίοι είναι 

χωρίς δημοσίευση. Ωστόσο, οι αναθέτουσες αρχές έχουν συναντήσει σοβαρό ερμηνευτικό πρόβλημα και 

κρίνεται αναγκαία να τεθεί ρητώς με διάταξη ότι δεν απαιτείται η ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ. Με την 

περίπτωση (20) επαναδιατυπώνεται η σχετική διάταξη ούτως ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες 

στην περίπτωση που η υπό ανάθεση μελέτη ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες, καθώς τότε πρέπει 

να υπάρχει ανά κατηγορία τουλάχιστον ένα μέλος. Με την περίπτωση (24) συμπληρώθηκε η φράση 

«κατ΄ελάχιστον» σε αντιστοιχία με το προηγούμενο εδάφιο της σχετικής παραγράφου.  Στην περίπτωση (28) 

διαγράφεται η λέξη «εμπρόθεσμα» καθώς το εμπρόθεσμο δεν αφορά στην παράδοση των δικαιολογητικών 

στην επιτροπή διαγωνισμού αλλά στην υποβολή τους στην αναθέτουσα αρχή. Με την προσθήκη της 
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περίπτωσης (33) διασαφηνίζεται ότι στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 

λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών αφενός για τις ενστάσεις κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης 

γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο και αφετέρου για τις ενστάσεις κατά τη διάρκεια του 

διαγωνισμού γνωμοδοτεί η επιτροπή διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 221. Με την περίπτωση (39) 

προστίθεται η σχετική εξουσιοδοτική διάταξη και κατά τη φάση της ανάθεσης (με την προσθήκη της 

«αναθέτουσας αρχής»)  όμοια με αυτή που υπήρχε για τη φάση της εκτέλεσης. Στην περίπτωση (51) 

διορθώνεται η εκ παραδρομής αναγραφή καθώς η διαδικασία που περιγράφεται αφορά στο στάδιο της 

ανάθεσης κατά το οποίο υπάρχει η έννοια της αναθέτουσας αρχής και όχι της προϊσταμένης αρχής, η οποία 

αφορά στο στάδιο  της  εκτέλεσης. Τέλος, στις περιπτώσεις (68) έως (74) γίνεται διόρθωση σφαλμάτων στους 

σχετικούς πίνακες αντιστοίχισης.  

 

Άρθρο 24 

Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία προκειμένου να καλυφθεί το κενό του νόμου για όσες αποφάσεις 

απευθείας ανάθεσης, δηλαδή έως το ποσό των €20.000, του άρθρου 118, δεν αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ, 

καθόσον δεν υπήρχε η δυνατότητα, λόγω μη έκδοσης της απόφασης της παρ. 6 του αρ. 38. 

 

 

Άρθρο 25 

Η παράγραφος 5 του άρθρου 110 του νόμου 4316/2014 (Α’  2014) ορίζει μεταξύ άλλων ότι οι κοινές 

μετοχές της ΤΑΝΕΟ Α.Ε. περιέρχονται στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. 

(ΕΤΕΑΝ Α.Ε.). Με την εν λόγω τροποποίηση επιχειρείται εναρμόνιση του νομικού καθεστώτος της 

ΕΤΕΑΝ Α.Ε. με τις θυγατρικές της.  

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΟΟΣΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε εφαρμογή συστάσεων 

εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ 

 

Άρθρο 26 

Καταργούμενες διατάξεις 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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Με τις προτεινόμενες ρητές καταργήσεις νομοθετικών διατάξεων και κανονιστικών πράξεων αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιδιώκεται, στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης, η 

άρση αμφιβολιών σχετικά με την ισχύ ή μη διατάξεων νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και  Υπουργικών 

αποφάσεων. Η επιδίωξη αυτή είναι συμβατή και με τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο  της 

εργαλειοθήκης ΙΙΙ του ΟΟΣΑ. Οι ρητές καταργήσεις κρίνονται αναγκαίες και εξυπηρετούν την αρχή της 

ασφάλειας και βεβαιότητας του δικαίου.    

Συγκεκριμένα η περ. α΄ της παρ. 1 καταργεί την περίπτωση κ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1959/1991, 

καθώς με την παρ. Τ1 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του μέρους Β του ν. 

4336/2015 (Α’ 94) καταργήθηκαν «η δεύτερη και επόμενες υποπαράγραφοι του άρθρου 2 του ν.δ. 49/68 

(Α’249)». Με βάση την εν λόγω διάταξη καταργούνται οι υποπαράγραφοι β έως ι της παρ. 3 του αρ. 2 ν.δ. 

49/1968 (Α`294). Το ν.δ. 49/1968, όμως, τροποποιήθηκε/συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν.δ. 833/1971 

(Α’34), κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 2 του β.δ. 281/1973 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 

1959/1991. Έτσι, δημιουργείται ασάφεια σχετικά με το αν ισχύει η περ. κ` της παρ. 3 του αρ. 2 του ν. 

1959/1991. Με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου 2 

του μέρους Β του ν. 4336/2015 καταργήθηκε, επίσης, όλη νομοθεσία σχετικά με τον έλεγχο της απόδειξης 

της πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων ως προϋπόθεση για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας 

φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή για τη μεταβολή των όρων κυκλοφορίας τους. Για λόγους 

ασφάλειας δικαίου, λοιπόν, κρίνεται αναγκαία η ρητή κατάργηση με νόμο της περ. κ` της παρ. 3 του αρ. 2 

του ν. 1959/1991 και της υπ’ αριθμ. A9/οικ/16954/1248 ΦΕΚ Β 696/6.6.2000 «Ταξινόμηση ΦΙΧ αυτ/των μέχρι 

8 τόνους σε μελισσοκόμους.» κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Μεταφοράς και Αγροτικής 

Ανάπτυξης, όπως ισχύει, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της περ. κ` της παρ. 3 του αρ. 2 του ν. 

1959/1991. 

Με την περίπτωση β’ σύμφωνα με τις αρχές της καλής νομοθέτησης καταργείται η περίπτωση α’ του άρθρου 

17 της υπ’ αριθ. 4616/52519 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την 

εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας 

Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων». (ΦΕΚ Β 1367)  Το Π.Δ. 205/2001 

καταργείται όπως ορίζεται κατωτέρω με την περίπτωση δ΄. 

Με τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 1 καταργούνται αντίστοιχα τα π.δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην 

αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α΄104) και π.δ. 205/2001 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος 

βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου» (Α΄ 160), καθώς έχουν καταργηθεί οι Οδηγίες 91/414/ΕΟΚ και 98/8/ΕΚ, τις οποίες 

ενσωμάτωσαν στο εθνικό δίκαιο τα ως άνω Π.Δ.. Οι εν λόγω Οδηγίες καταργήθηκαν -με την επιφύλαξη 

μεταβατικών διατάξεων- με τους Κανονισμούς 1107/2009 και 528/2012 αντίστοιχα. Τα αναγκαία 

συμπληρωματικά μέτρα των Κανονισμών αυτών έχουν γίνει με την έκδοση κανονιστικών πράξεων βάσει 

ειδικών εξουσιοδοτικών διατάξεων νόμων για την ενσωμάτωση κοινοτικού δικαίου αναφορικά με τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα βιοκτόνα. Συνεπώς, για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου θα πρέπει να 

καταργηθούν ρητά τα εν λόγω Π.Δ.. 

Με τις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της παρ. 1 καταργούνται οι αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας 85418/24-8-

1988 «Τεχνική και μέθοδοι ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» (Β΄ 674) και 1716/27-4-1999 «Παρασκευαστής 

Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και προϋποθέσεις επαναχορήγησης έγκρισης κυκλοφορίας των προϊόντων 

αυτών λόγω αλλαγής του αντιπροσώπου ή του παρασκευαστή» (Β΄ 700). Κατά το άρθρο 52  ν.4036/2012 (Α΄ 

8) «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις του ν. 721/1977 (Α'298) όσον 

αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει 

διαφορετικά τα θέματα των φυτοπροστατευτικων προϊόντων». Συνεπώς, οι εξουσιοδοτικές διατάξεις των εν 

λόγω υπουργικών αποφάσεων έχουν ήδη καταργηθεί και άρα για λόγους ασφάλειας δικαίου πρέπει να 

καταργηθούν ρητά και οι υπουργικές αποφάσεις. 
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Με την παράγραφο 2 ορίζεται η έναρξη ισχύος αυτού του άρθρου. 

 

Άρθρο 27 

Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων 

Με τις προτεινόμενες ρητές καταργήσεις νομοθετικών διατάξεων και κανονιστικών πράξεων αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  επιδιώκεται στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης η 

άρση αμφιβολιών σχετικά με την ισχύ ή μη διατάξεων νόμων και  υπουργικών αποφάσεων. Η επιδίωξη αυτή 

είναι συμβατή και με τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο  της εργαλειοθήκης ΙΙΙ του ΟΟΣΑ. Οι 

ρητές καταργήσεις  κρίνονται αναγκαίες και εξυπηρετούν την αρχή της ασφάλειας και βεβαιότητας του 

δικαίου.    

Συγκεκριμένα με τον νόμο ν.3955/2011 «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και 

Εισροών(ΕΜΕΑΠΕΕ) και άλλες διατάξεις»  όπως τροποποιήθηκε από τον ν.4235/2014 άρθρο 50, σε 

συνάρτηση και με τις λοιπές εφαρμοστικές διατάξεις του (ΚΥΑ 230/20798/5-3-2012  «Αντικατάσταση 

δικαιολογητικών του άρθρου 4 του ν.3955/2011» και ΥΑ 225/32352 «Κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την 

εγγραφή των εμπόρων αγροτικών προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων 

και Εισροών»), θεσπίστηκε  το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και 

Εισροών(ΕΜΕΑΠΕΕ). 

Σύμφωνα με το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η κατάθεση εγγυητικών 

επιστολών εκ μέρους των εμπόρων κατά την διαδικασία εγγραφής τους στο   ΕΜΕΑΠΕΕ και η διαδικασία 

κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ, σε περίπτωση μη 

εξόφλησης των συναλλασσομένων, με τους εμπόρους, παραγωγών. 

 

Με την τροπολογία προτείνεται η κατάργηση των διατάξεων που αφορούν την υποχρέωση κατάθεσης 

εγγυητικής επιστολής για τους ακόλουθους λόγους: 

 

1. Προκαλείται στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω της υποχρέωσης για κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

κατά την εγγραφή στο ΕΜΕΑΠΕΕ και του κόστους που αυτή συνεπάγεται. Ο κίνδυνος στρέβλωσης  

επιτείνεται λόγω της διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ διαφόρων κατηγοριών εμπόρων, οι οποίοι μπορούν να 

εξαιρούνται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την υποχρέωση κατάθεσης 

εγγυητικής επιστολής, με διάφορα κριτήρια. Τα όποια κριτήρια εξαίρεσης δίνουν έναυσμα αμφισβήτησής 

τους, από τους μη εξαιρουμένους, ως μη αντικειμενικών. Οι προαναφερθείσες επιπτώσεις τονίσθηκαν, κατά 

την διαδικασία της διαβούλευσης, από την πλευρά των εμπόρων.  

2. Η διαδικασία κατάθεσης  εγγυητικών επιστολών και η, στη συνέχεια. σύνδεσή της με την επίλυση των 

συναλλακτικών διαφορών μεταξύ εμπόρων και παραγωγών με μέσον την κατάπτωσή της,  δεν είναι 

πρακτικά διαχειρίσιμη σε επίπεδο μιας και μόνης υπηρεσίας- και μάλιστα κεντρικής- του ΥΠΑΑΤ, με τις 

υπάρχουσες δομές και τις δυνατότητες που το τελευταίο έχει. Ειδικότερα, η συσσώρευση μεγάλου αριθμού 

εγγυητικών επιστολών, η ανάγκη για τη φύλαξή τους και ο έλεγχος της γνησιότητάς τους, καθιστά τη 

διαδικασία ανέφικτη. Οι δυνατότητες εφαρμογής της όλης διαδικασίας περιορίζονται πολύ περισσότερο 

στην πράξη εάν ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες στις συναλλαγές ανά προϊόν, η προφανής ανάγκη 

διενέργειας ελέγχων για την εξακρίβωση των καταγγελιών, οι ειδικές συνθήκες που πολλές φορές ισχύουν 

σε τοπικό επίπεδο και ο αναμενόμενος μεγάλος όγκος εξεταστέων περιπτώσεων.  

3. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο του ν. 3955/2011 και των εφαρμοστικών Υπουργικών Αποφάσεων, καθιστά 

ατελέσφορη τη διαδικασία κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών, καθόσον αυτό το ίδιο παραπέμπει στην 

δικαιοδοσία των δικαστηρίων, αφού απαιτεί  ως προϋπόθεση για την κατάπτωση την έκδοση τελεσίδικης 

δικαστικής απόφασης. 
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4. Λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης των τελευταίων ετών, η δυνατότητα εξασφάλισης 

εγγυητικών επιστολών από τα Τραπεζικά Ιδρύματα έχει καταστεί δυσχερέστερη. Επιπλέον το ύψος της 

εγγυητικής επιστολής  δεν εξασφαλίζει την εξόφληση των συναλλασσομένων παραγωγών, ειδικά στις 

περιπτώσεις επιχειρήσεων με μεγάλο κύκλο εργασιών, εκτός και αν είναι πολύ μεγάλο, οπότε θα 

δημιουργούσε προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της ελεύθερης οικονομίας. 

 

Άρθρο 28 

Τροποποίηση της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε10 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 

4152/2013 (ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ) 

Τα λιπάσματα είναι χημικά προϊόντα, η εμπορία των οποίων πρέπει απαραίτητα να διενεργείται από 

υπεύθυνο επιστήμονα. Η ορθή ενημέρωση των χρηστών από τον υπεύθυνο επιστήμονα διασφαλίζει την 

ορθολογική χρήση των λιπασμάτων και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο επιβάρυνσης ή υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος. Για τους ανωτέρω λόγους, ο υπεύθυνος επιστήμονας πρέπει να απασχολείται σε κάθε 

σημείο πώλησης των επιχειρήσεων που εμπορεύονται λιπάσματα καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας αυτών .   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε εφαρμογή συστάσεων εργαλειοθήκης 

του ΟΟΣΑ 

 

Άρθρο 29 

Καταργητικές διατάξεις 

Αιτιολογική Έκθεση 

 

 

Οι προτεινόμενες διατάξεις στοχεύουν στην ρητή κατάργηση νομοθετημάτων, τα οποία έχουν καταστεί 

ανενεργά λόγω προηγούμενης κατάργησης των σχετικών συνδεδεμένων ή/και εξουσιοδοτικών διατάξεων ή 

λόγω ρύθμισης του ιδίου θέματος από μεταγενέστερη διάταξη και ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η 

απάλειψή τους.  

 

Ειδικώς δια της κατωτέρω προτεινόμενης διάταξης καταργούνται:  

α)  το άρθρο 7 του Ν. 3905/2010 και οι υπουργικές αποφάσεις:  

 ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/38227(Β’1452/2012) «Καθορισμός της διαδικασίας ενίσχυσης παραγωγών 

κινηματογραφικών έργων και επιχειρήσεων αιθουσών από τον ειδικό φόρο του άρθρου 5 του Ν. 

3905/2010» και   
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 Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/76061/2587/44(B’2278/2012), «Τροποποίηση της αριθμ. 

ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 38227/20-4-2012 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας 

ενίσχυσης παραγωγών κινηματογραφικών έργων και επιχειρήσεων αιθουσών από τον ειδικό φόρο του 

άρθρου 5 του Ν. 3905/2010»  

 

λόγω προηγούμενης κατάργησης του συνδεδεμένου, με τις ως άνω διατάξεις, άρθρου 5 του Ν. 3905/2010, 

το οποίο καταργήθηκε με την παρ. 8 υποπαρ.Δ.12 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄94) 

 

και  

β) οι υπουργικές αποφάσεις:  

 ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (Β’1483/2005) «Άσκηση του επαγγέλματος τεχνικού της 

Βιομηχανίας Κινηματογράφου & Τηλεόρασης», λόγω προηγούμενης κατάργησης του άρθρου 1 του Ν. 

358/1976 «Περί της βιομηχανίας Κινηματογράφου κλπ», δια της υποπαραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου 

του Ν. 4254/2014 (Α’ 85).  

 

    ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/198/64287 (Β’1812/2003) «Καθορισμός διαδικασίας και 

απαιτούμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας και τον 

χαρακτηρισμό ταινιών μυθοπλασίας, τεκμηρίωσης και κινουμένων σχεδίων μεγάλου ή μικρού μήκους, 

ως Ελληνικών», λόγω μεταγενέστερης υπουργικής απόφασης με αριθμό ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/105396 

(Β’2608) «Καθορισμός διαδικασίας και απαιτούμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση πιστοποιητικού 

ελληνικής ιθαγένειας κινηματογραφικού έργου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3905/2010 και ρύθμιση 

τρόπου υπολογισμού κριτηρίων των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3905/2010», η οποία ρυθμίζει τα ίδια θέματα 

και εν τοις πράγμασι καταργεί την προηγούμενη υπουργική απόφαση.  

 

Η ως άνω ρητή κατάργηση δικαιολογείται από την επιτακτική ανάγκη απλοποίησης και κωδικοποίησης του 

νομοθετικού πλαισίου. Η καταπολέμηση της πολυνομίας και η συστηματική ταξινόμηση των συναφών 

κανόνων συμβάλλει αποφασιστικά στην ευχερέστερη επικράτηση των αρχών της νομιμότητας και της 

ασφάλειας δικαίου και εντάσσονται στην γενικότερη προσπάθεια της Κυβέρνησης να βελτιωθεί η 

καθημερινότητα του πολίτη. 
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Άρθρο 30 

Ρύθμιση θεμάτων κινηματογραφικής παραγωγής 

 

Αιτιολογική Έκθεση 

Με το άρθρο 8 του ν. 3905/2010 (Α’ 219) επιχειρήθηκε η θέσπιση ενός συστήματος ενίσχυσης της 

κινηματογραφικής παραγωγής από τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών έργων βάσει των 

ιδιαιτεροτήτων κάθε υπόχρεου. Συγκεκριμένα, η διάταξη αυτή προέβλεπε ότι για την παραγωγή ελληνικών 

κινηματογραφικών έργων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ίδιου νόμου.: 

  

α) η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. υποχρεούτο να διαθέτει κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών της, στον οποίο 

συνυπολογίζονταν και τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη. 

  

β) οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνταν να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% των ετήσιων 

διαφημιστικών εσόδων τους. 

  

γ) Οι εταιρείες συνδρομητικής τηλεόρασης υποχρεούνταν να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου 

κύκλου εργασιών τους. 

  

δ) Οι εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών υποχρεούνταν να διαθέτουν 

κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους που προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων μέσω διαδικτύου ή κινητής τηλεφωνίας (ΙPTV, VIDEO ON DEMAND). 

  

Στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς δόθηκε η δυνατότητα να διαθέτουν μέχρι και το μισό του προς 

επένδυση ποσού ως διαφημιστικό χρόνο στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, προκειμένου να ενισχυθεί η 

διαφημιστική προβολή και προώθηση έργων χρηματοδοτούμενων ή μη χρηματοδοτούμενων από αυτό. Η 

δυνατότητα αυτή δόθηκε και στις εταιρείες συνδρομητικής τηλεόρασης με χρονικό όμως περιορισμό, ήτοι 

μέχρι το έτος 2014, ενώ από το έτος 2015 και μετά οι εταιρείες συνδρομητικής τηλεόρασης υποχρεούνταν να 

διαθέτουν το σύνολο του 1,5 % του κύκλου εργασιών τους αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή 

κινηματογραφικών έργων, χωρίς ωστόσο να αιτιολογείται επαρκώς και χωρίς να προκύπτει κάποιος 

αντικειμενικός λόγος για τη διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των δύο κατηγοριών υπόχρεων. 

  

Με την παρούσα ρύθμιση απαλείφεται ο χρονικός αυτός περιορισμός και εξομοιώνονται οι δύο κατηγορίες 

υπόχρεων προκειμένου να συμβάλλουν ισομερώς στην ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε εφαρμογή συστάσεων εργαλειοθήκης 

του ΟΟΣΑ 

 

Άρθρα 31 και 32 

Ρύθμιση θεμάτων Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με την παρ. 2 της υποπαραγράφου Α2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄) καταργήθηκαν η δεύτερη και 

επόμενες υποπαράγραφοι του άρθρου 2 του ν.δ. 49/68 (Α’249) όπως αυτό τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε 

με τις διατάξεις του ν.δ. 833/1971 (Α’34), κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 2 του β.δ. 281/1973 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1959/1991. Οι διατάξεις αυτές αφορούν στην προϋπόθεση της 

πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης 

(ΦΙΧ).  Με την παρ. 5 της υποπαραγράφου Α2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄) καταργήθηκαν επίσης όλες οι 

διατάξεις σχετικά με τον έλεγχο της απόδειξης της πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων ως προϋπόθεση 

για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή για τη μεταβολή των όρων 

κυκλοφορίας τους. 

Σε υλοποίηση συστάσεων του ΟΟΣΑ σχετικά με την άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό, με το άρθρο 

32 αντικαθίστανται ρυθμίσεις του ν.δ. 49/1968 όπως έχει κωδικοποιηθεί με το β.δ. 281/1973, οι οποίες 

αφορούν αφενός στο είδος του επαγγελματικού δεσμού του οδηγού ΦΙΧ με την επιχείρηση τις μεταφορικές 

ανάγκες της οποίας εξυπηρετεί, αφετέρου αίρεται οιοσδήποτε περιορισμός ως προς το είδος της μισθωτικής 

σχέσης με την οποία το ΦΙΧ έχει περιέλθει στην κατοχή της επιχείρησης. Επαναπροσδιορίζονται κατ’ 

επέκταση οι προϋποθέσεις νόμιμης κυκλοφορίας των ΦΙΧ,  ώστε να είναι πλέον σύμφωνοι τόσο με τις 

επελθούσες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου, όσο και με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου. 

Συνεπεία των ανωτέρω νομοτεχνικών βελτιώσεων, με την παρ. 3 καταργούνται ρητά τα άρθρα 1, 2, 3, 7 και 

15  του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ Α’ 123). 

Επιπλέον, για λόγους ασφάλειας και βεβαιότητας δικαίου, καθώς και σε εφαρμογή των συστάσεων του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με την παρ. 1 του άρθρου 33 αντικαθίσταται η 

παράγραφος 1 του Κεφαλαίου Β της Υ.Α. υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991(Β΄ 707) ώστε να εναρμονισθεί με 

τις επελθούσες τροποποιήσεις. Επιπλέον, καταργούνται από 11 Αυγούστου 2015 οι ακόλουθες περιπτώσεις 

της Υ.Α. υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ Β΄707) για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας αγροτικού ΦΙΧ: 

α. Η περίπτωση αα’ (βεβαίωση) καθώς και η περίπτωση ββ’ (υπεύθυνη δήλωση) της παραγράφου 2 του 

Κεφαλαίου Γ’ και β. Η περίπτωση δ’ της παρ. 2 του Κεφαλαίου Δ’. Τέλος, καταργούνται ρητά οι παράγραφοι 

3, 5, 6 και 8 του Κεφαλαίου Δ’ της ως άνω Υ.Α., καθώς και η  περίπτωση δδ (συμπληρωματικά στοιχεία) της 

παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ’ της Υ.Α. υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991(Β΄ 707) για τη χορήγηση άδειας 

κυκλοφορίας επαγγελματικού Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σε 

εφαρμογή συστάσεων εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ 

 

Άρθρο 33 

Καταργητικές διατάξεις 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την παρούσα τροπολογία καταργούνται οι κατωτέρω διατάξεις, επειδή έχουν καταστεί ανενεργές και 

άνευ αντικειμένου, είτε λόγω μεταγενέστερης διαφορετικής νομοθετικής ρύθμισης είτε λόγω μεταβολής των 

πραγματικών συνθηκών, που επέβαλαν και δικαιολογούσαν την τότε  νομοθέτησή  τους. Συγκεκριμένα, 

- Το άρθρο 24 παρ. 3 και την  παρ. 8 εδ.2 του Ν. 1746/1988 βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3592/2007, 
περί μετοχών ΑΕ ιδιοκτητριών εφημερίδων ή περιοδικών. 

- Το άρθρο 5 Ν. 1446/1984, βάσει του άρθρου 48 του Ν. 3986/2011, περί εκπτώσεων τελών 
τηλεπικοινωνιακών ανταποκρίσεων. 

- Το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν.Δ. 1004/1971, περί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ανταποκριτών. 
- Το άρθρο 10 παρ. 1,2 του Ν. 3021/2002, βάσει του άρθρου 48 παρ. 1 α του Ν. 3986/2011, καθώς και 

λόγω του Ν. 4072/2012 περί κατάργησης υποχρεωτικής δημοσίευσης ισολογισμών. 
- Ο αναγκαστικός νόμος 1093/1938, περί θεμάτων αφορώντων τους εφημεριδοπώλες. 
- Ολόκληρος ο Α.Ν 582/4195, περί τρόπου χορήγησης χαρτιού στον Τύπο. 
- Τα άρθρα 4 και 5 παρ. 5 του Ν.Δ. 3619/1956 περί Ένωσης ιδιοκτητών επαρχιακών εφημερίδων. 
- Το Β.Δ.  433/1963, περί συμμετοχής αλλοδαπών σε Σύνδεσμο ανταποκριτών ξένου Τύπου. 
- Το Ν.Δ. 3757/1957 περί προϋποθέσεων εφημερίδων δημοσίευσης ισολογισμών κλπ. ΑΕ και ΕΠΕ. 
- Το άρθρο 2, Άρθρο 6 παρ. 2, Άρθρο 10 του Ν. 4286/1963 περί θεμάτων σχετικά με τη σύσταση 

Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου 
- Το Π.Δ. 235/2003 περί όρων-προϋποθέσεων χορήγησης αδειών ίδρυσης-λειτουργίας ραδιοφωνικών 

σταθμών ελεύθερης λήψης. 
- Ο αναγκαστικός νόμος 1092/38 περί Τύπου, βάσει του Ν. 2243/94. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας σε εφαρμογή συστάσεων εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ 

Άρθρο 34 

Αιτιολογική Έκθεση  

Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην ρύθμιση θεμάτων που άπτονται της φαρμακευτικής 

κυρίως νομοθεσίας Ειδικότερα, μετά από οριζόντια αξιολόγηση του συγκεκριμένου τομέα, 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη διατάξεων που παρ’ ό,τι έχουν καταστεί ανενεργείς λόγω επαναρρύθμισης 

του ίδιου θέματος με νεώτερη διάταξη ή σιωπηρής κατάργησής τους από νεότερες νομοθετικές 

ρυθμίσεις με το ίδιο πεδίο ρύθμισης, εξακολουθούν να βρίσκονται έστω και τυπικά σε ισχύ, χωρίς 
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μέχρι σήμερα να έχουν καταργηθεί ρητά.  Κατά συνέπεια πρέπει οι διατάξεις αυτές να 

καταργηθούν, για λόγους σαφήνειας του νόμου και ασφάλειας δικαίου. Ειδικότερα στην ανωτέρω 

κατηγορία εντάσσονται όλες οι περιπτώσεις των εδαφίων α’ έως γ’ της παραγράφου 1 της 

προτεινόμενης διάταξης 

Η διάταξη της παρ.6 του άρθρου 11 του ν.5607/1932 (Α΄300), προβλέπει την δυνατότητα 

παράτασης της άδειας λειτουργίας φαρμακείου από αδειούχο φαρμακοποιό, στις περιπτώσεις που 

έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του ή 35 χρόνια υπηρεσίας για επτά (7) έτη και έχει τέκνο 

που σπουδάζει στην φαρμακευτική. Το ίδιο ισχύει και για την κληρονομική φαρμακαποθήκη και για 

την περίπτωση κληρονομικού φαρμακείου, εάν ο κληρονόμος σπουδάζει την φαρμακευτική. Η 

σχετική διάταξη πρέπει να καταργηθεί, καθώς αφενός δεν υπάρχουν ηλικιακά όρια για την 

λειτουργία φαρμακείου από φαρμακοποιό, αφετέρου οι ευνοϊκές διατάξεις για κληρονόμους 

φαρμακοποιών, που μπορούσαν κατ’ εξαίρεση των λοιπών διατάξεων να αποκτήσουν άδεια 

ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου, θεωρούνται πλέον παρωχημένες, καθώς παραβιάζουν την 

αρχή της ισότιμης πρόσβασης των αδειούχων φαρμακοποιών στο επάγγελμα, που πρέπει να 

βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και όχι στο τυχαίο κριτήριο της κληρονομικής διαδοχής. 

Επιπλέον, κρίνεται επιβεβλημένη η κατάργηση του άρθρου 20 παρ.1 και περίπτωση α’ της 

ΚΥΑ υπ’αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979/2005 (Β’ 352) και υπ’αριθμ.  Α6/2880/1980 (Β’828), λόγω 

εφαρμογής του νέου Κανονισμού 1223/2009/ΕΚ στον τομέα των καλλυντικών. 

Τέλος, κρίνεται σκόπιμη η κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν.2166/1993 (Α’ 

137), όπως ισχύει, καθώς πλέον μπορούν νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής να λάβουν άδεια 

χονδρικής πώλησης φαρμάκων, με είδος δραστηριότητας την φαρμακαποθήκη, χωρίς οι μέτοχοι ή 

οι εταίροι ή τα μέλη της Διοίκησης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος να είναι φαρμακοποιοί (βλ.υπ’αριθμ. 

Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/29-4-2013 απόφαση, Β΄2013).  

Επίσης κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, ώστε να 

προσαρμοστεί στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και να δίνεται η δυνατότητα στους εκπροσώπους όλων 

των εταιρειών να συμμετέχουν, ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους ως φαρμακοποιών ή της 

συμμετοχής στις εταιρείες αυτές φαρμακοποιών.  
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Άρθρο 35 

Έναρξη ισχύος  

 

Η ισχύς του παρόντος ξεκινά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. 
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

 

                              ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,     

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 

 

 

                         ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

                                ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                         ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 

 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ                                                                         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                             ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ                                                                            ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ 

 

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ                                                                              ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                               ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ                                                               ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ                             
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