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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6 Δεκεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4441
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος ρυθμίζουν τις διαδικασίες σύστασης εμπορικών επιχειρήσεων με τη μορφή
προσωπικών και κεφαλαιουχικών εμπορικών εταιρειών
και συγκεκριμένα των ομορρύθμων εταιρειών, των ετερορρύθμων εταιρειών, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των
ανωνύμων εταιρειών (εφεξής: «Εταιρείες»).
2. Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου ρητά
εξαιρούνται:
α) οι εταιρείες της παρ. 8 του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/
1920 (Α΄ 37) (τράπεζες, ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες, ανώνυμες εταιρείες του ν.δ. 608/1970 «περί εταιρειών
επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων»),
β) οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες,
γ) οι εταιρείες οι οποίες συστήνονται με νόμο,
δ) οι εταιρείες των οποίων η σύσταση προέρχεται από
μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις υπαρχουσών
εταιρειών,
ε) οι εταιρείες των οποίων η ειδική νομοθεσία που διέπει τη σύσταση τους απαιτεί την έγκριση της σύστασης
από αρμόδια διοικητική αρχή,
στ) άλλες περιπτώσεις που ρητά εξαιρούνται από ειδικές διατάξεις νόμων.
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3. Αν η ειδική νομοθεσία που διέπει τη σύσταση Εταιρείας (περιλαμβανομένης και της εγγραφής στο φορολογικό Μητρώο) απαιτεί προέγκριση ή χορήγηση άδειας
λειτουργίας από αρμόδια διοικητική αρχή, η σύσταση
μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
εφόσον προσκομιστεί η προέγκριση ή άδεια αυτή.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού
δύναται:
α) να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
κεφαλαίου και άλλες περιπτώσεις υπόχρεων καταχώρισης ή δυνάμενων να καταχωρισθούν στο Γ.Ε.ΜΗ.,
β) να ενταχθούν στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών
Μίας Στάσης και άλλες διαδικασίες σχετικές με τη σύσταση Εταιρείας οι οποίες δεν προβλέπονται στο άρθρο
4 του παρόντος άρθρου,
γ) να υπαχθούν στη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου και άλλες εταιρικές πράξεις, πέραν της σύστασης,
οι οποίες είναι καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ., και
δ) να οριστούν και άλλοι φορείς ή Υπηρεσίες ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης πέραν των οριζομένων στο άρθρο 2.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως: α) «Υπηρεσία Μίας Στάσης»: τα φυσικά πρόσωπα ή τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία ορίζονται ως αρμόδια για την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση
των διαδικασιών σύστασης ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων
εταιρειών:
αα) Ως «Υπηρεσία Μίας Στάσης» για τη σύσταση
ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, ορίζονται οι αρμόδιες
Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)
του άρθρου 2 του Ν. 3419/2005 (Α΄ 297), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
αβ) Ως «Υπηρεσία Μίας Στάσης» για τη σύσταση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιρειών,
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καθώς και των προσωπικών και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών για τη σύσταση των οποίων όταν συντάσσονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο
συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό
έγγραφο σύστασης.
β) Ως «πληροφοριακό σύστημα ΥΜΣ» ορίζεται το σύστημα υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων σύστασης
ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών, ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών και καταχώρισης αυτών
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το οποίο διαχειρίζονται
οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης των ανωτέρω περιπτώσεων
αα΄ και αβ΄.
γ) Ως «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης» (e-ΥΜΣ)
για τη σύσταση ορίζεται η ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων σύστασης
ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών, ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών και καταχώρισης αυτών
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την οποία χρησιμοποιούν
οι ιδρυτές χωρίς παρέμβαση Υπηρεσίας Μίας Στάσης των
ανωτέρω περιπτώσεων αα΄ και αβ΄.
Άρθρο 3
Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους
Σύστασης Εταιρείας
1. Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας
περιλαμβάνει:
α) το τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. και το τέλος ελέγχου
επωνυμίας και διακριτικού τίτλου σε πανελλήνιο επίπεδο, όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 8 του Ν.
3419/2005 (Α΄ 297) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας, το ποσό
του οποίου αποδίδεται ανταποδοτικά στην Υπηρεσία
Μίας Στάσεως.
2. Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας
καταβάλλεται από τους συμβαλλομένους στην Υπηρεσία
Μιας Στάσης, άπαξ, κατά το στάδιο της σύστασης Εταιρείας. Το ύψος του, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των επιμέρους ποσών 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 την κοινή υπουργική απόφαση
του άρθρου 4 παράγραφος 2.
3. Στο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας
δεν συμπεριλαμβάνεται:
α) η αμοιβή του συμβολαιογράφου και η αμοιβή του
δικηγόρου, όπου απαιτείται, και
β) το παράβολο υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
όπου απαιτείται.
4. Σε περίπτωση που η σύσταση της Εταιρείας δεν
ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο
των ενδιαφερομένων ιδρυτών και δεν καταχωρισθεί
στο Γ.Ε.ΜΗ., το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης
Εταιρείας δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση που η σύσταση της Εταιρείας δεν ολοκληρωθεί για λόγους που
ανάγονται στην αρμόδια Υπηρεσία Μίας Στάσης και δεν
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καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους
Σύστασης Εταιρείας επιστρέφεται.
5. Σε περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας γίνει
μέσω της e-ΥΜΣ το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης ορίζεται στο τριάντα τοις εκατό (30%) του προβλεπομένου στην παρ. 1β΄ ανωτέρω και αποδίδεται απευθείας στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Μίας Στάσης
ως προς τη σύσταση εταιρειών
1. Οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης είναι αρμόδιες να:
α) παραλαμβάνουν τις αιτήσεις και τα έγγραφα που
απαιτούνται για τη σύσταση των Εταιρειών,
β) προβαίνουν σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης ως
προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα
των υποβαλλόμενων από αυτόν στοιχείων και εγγράφων
και σε έλεγχο της εταιρικής σύμβασης/καταστατικού ως
προς τα στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα
της Εταιρείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
γ) προβαίνουν στον προέλεγχο και στην κατοχύρωση
επωνυμίας και διακριτικού τίτλου των Εταιρειών, μέσω
του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών που προβλέπεται
στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 3419/
2005 (Α΄ 297) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με τέτοιο τρόπο ώστε η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος
να διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο από τους ήδη καταχωρισμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. επωνυμίες και διακριτικούς
τίτλους άλλων υπόχρεων,
δ) μεριμνούν για τη χορήγηση του Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και
του Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης που προβλέπονται
στην παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 3419/2005 (Α΄ 297)
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το άνοιγμα της
Μερίδας και του Φακέλου των Εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ που
προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 5
του Ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και
για την απόδοση ζεύγους κωδικού χρήστη και κωδικού
πρόσβασης για την πρόσβαση της Εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. που προβλέπονται στην παρ.
3 του άρθρου 7 του Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
ε) καταχωρίζουν τα έγγραφα της περίπτωσης α ' στη
Μερίδα και στο Φάκελο Γ.Ε.ΜΗ. των Εταιρειών,
στ) μεριμνούν για την εγγραφή της Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.),
ζ) παρέχουν στην Εταιρεία πρόσβαση στις υπηρεσίες
πιστοποίησης TAXISnet, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση αρχικής εγγραφής,
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 το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού όπου αυτό απαιτείται και χορηγούν σχετική
απόδειξη καταβολής,
ι) κατανέμουν το εισπραττόμενο Γραμμάτιο Ενιαίου
Κόστους Σύστασης Εταιρείας στους φορείς που, κατά τις
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κείμενες διατάξεις, είναι δικαιούχοι και αποδίδουν το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπου απαιτείται,
ια) παραδίδουν ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα
των συστατικών εγγράφων και της ανακοίνωσης σύστασης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης
των Εταιρειών, και
ιβ) πράττουν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται
κατά το νόμο για τη σύσταση Εταιρειών.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης και του συναρμόδιου κατά περίπτωση
Υπουργού καθορίζονται:
α) οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη διασύνδεση, σύμπραξη και συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών Μίας Στάσης και:
αα) των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,
για την υλοποίηση από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης των
ενεργειών που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ΄ και ζ΄
της παραγράφου 1,
αβ) των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, για την
υλοποίηση από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης των ενεργειών που αναφέρονται στην περίπτωση η΄ 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 Μίας 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
1. Για τη σύσταση μιας Εταιρείας οι ενδιαφερόμενοι
ιδρυτές ή το πρόσωπο που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο προβαίνουν, με έγχαρτο ή ηλεκτρονικό
τρόπο, στις παρακάτω ενέργειες:
α) Υποβάλλουν νομίμως υπογεγραμμένη αίτηση εξουσιοδότηση προς την Υπηρεσία Μίας Στάσης για
τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη
σύσταση της Εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 1
του άρθρου 4 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, όπου απαιτείται, το τέλος υπέρ
Επιτροπής Ανταγωνισμού.
2. Αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη
ημέρα και μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών που
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προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Υπηρεσία Μίας
Στάσης:
α) ελέγχει την αίτηση καταχώρισης ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων από αυτόν στοιχείων και εγγράφων, καθώς και
την εταιρική σύμβαση/καταστατικό ως προς τα στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα της εταιρείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
β) διενεργεί προέλεγχο της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου και στη χορήγηση έγκρισης χρήσης αυτών,
μέσω της πρόσβασης στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών. Εφόσον η προτεινόμενη επωνυμία προσκρούει σε
προγενέστερη καταχώριση, η Υπηρεσία Μίας Στάσης
ενημερώνει τους ενδιαφερομένους και εφαρμόζεται η
διαδικασία της παραγράφου 3,
γ) χορηγεί απόδειξη καταβολής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, όπου απαιτείται,
του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού,
δ) αποστέλλει ανακοίνωση για τη σύσταση της εταιρείας, καθώς και για τα στοιχεία των εταίρων, μελών ΔΣ
και διαχειριστών αυτής στους οικείους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης,
ε) δημιουργεί Φάκελο και Μερίδα της Εταιρείας στο
Γ.Ε.ΜΗ. και στη χορήγηση Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ., Κωδικού
Αριθμού Καταχώρισης της σύστασης και ζεύγους κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση
της Εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.,
στ) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, μέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για την εγγραφή
στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ. της
Εταιρείας,
ζ) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, μέσω παροχής πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για τη χορήγηση κλειδαρίθμου TAXIS στην Εταιρεία. Με τη χρήση
του προσωρινού κλειδαρίθμου η Εταιρεία λαμβάνει τον
οριστικό κλειδάριθμο μέσω εφαρμογής του TAXISnet,
η) αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση για τη σύσταση της Εταιρείας, καθώς και για τα στοιχεία των εταίρων
αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης,
θ) εγγράφει την Εταιρεία στο μητρώο του αρμόδιου
επιμελητηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 94
και 96 του Ν. 4314/2014 (Α΄ 265),
ι) κατανέμει το εισπραττόμενο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας στους φορείς που, κατά τις
κείμενες διατάξεις, είναι δικαιούχοι και, όπου απαιτείται,
στην απόδοση του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού σε αυτή, και
ια) εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της
εταιρικής σύμβασης/καταστατικού και της ανακοίνωσης
σύστασης της Εταιρείας.
3. Εάν από τον έλεγχο της Υπηρεσίας Μίας Στάσης
προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ή η εταιρική σύμβαση/καταστατικό δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβούν εγγράφως
στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη
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της σχετικής πρόσκλησης. Αν η προθεσμία των πέντε
(5) 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 καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.. Στην περίπτωση αυτή το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης
Εταιρείας που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται.
Άρθρο 6
Εγγραφή της εταιρείας
στο φορολογικό Μητρώο
(απόδοση Α.Φ.Μ.)
Απόδοση Κλειδαρίθμου TAXIS
1. Για την εγγραφή της Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ., η Υπηρεσία Μίας Στάσης διαβιβάζει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας
(Ο.Π.Σ.Φ.) TAXIS τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης της σύστασης της Εταιρείας, που προβλέπονται
στην παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 3419/2005 (Α΄ 297)
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) τα στοιχεία προσδιορισμού της έδρας της Εταιρείας
από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
(Α΄ 75) και
γ) τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία
Μίας Στάσης για την εγγραφή της Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ., περιλαμβανομένων και όλων των εκ του νόμου απαιτούμενων
εξουσιοδοτήσεων.
2. Το Ο.Π.Σ.Φ. TAXIS, με την ολοκλήρωση της διαβίβασης των στοιχείων που αναφέρονται στις προηγούμενες
παραγράφους, προβαίνει αυτοματοποιημένα στην εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και χορηγεί ηλεκτρονικά τον αριθμό φορολογικού μητρώου
(Α.Φ.Μ.) της Εταιρείας αν τα στοιχεία αυτά είναι πλήρη
και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
3. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω και προκειμένου για την απόδοση κλειδαρίθμου TAXISnet στην
Εταιρεία, η Υπηρεσία Μίας Στάσης ενημερώνει την Εταιρεία για τη σχετική διαδικασία και θέτει στη διάθεση
της πρόσβαση στις υπηρεσίες πιστοποίησης TAXISnet,
προκειμένου να υποβληθεί από την ίδια αίτηση αρχικής
εγγραφής για τη λήψη προσωρινού κλειδαρίθμου που
της έχει αποδοθεί από το TAXISnet.
Άρθρο 7
Εγγραφή στον οικείο οργανισμό
κοινωνικής ασφάλισης
1. Για την εγγραφή των εταίρων ή/και διαχειριστών
ή/και μελών ΔΣ στον οικείο οργανισμό κοινωνικής
ασφάλισης, όπου απαιτείται, η Υπηρεσία Μίας Στάσης
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
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και
γ) τα στοιχεία ή/και έγγραφα που έχουν υποβληθεί
στην Υπηρεσία Μίας 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.
2. Ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης προβαίνει σε
όλες τις από το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για τη
διαπίστωση της υποχρέωσης ή μη ασφάλισης των ανωτέρω αναφερόμενων φυσικών προσώπων και τα ενημερώνει σχετικά με τις υποχρεώσεις τους εντός μηνός από
τη σύσταση της Εταιρείας.
3. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών της παραγράφου 1, η εταιρεία θεωρείται ότι έχει συσταθεί και
λειτουργεί νόμιμα.
Άρθρο 8
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ)
1. 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. Μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης συστήνονται μόνο οι εταιρείες για τις
οποίες δεν προβλέπεται η κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου και εφόσον χρησιμοποιούν το πρότυπο
καταστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 9.
2. Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης οι ενδιαφερόμενοι για την ίδρυση εταιρείας:
α) αυθεντικοποιούνται μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-ID) βάσει των προτύπων του
Κανονισμού(ΕΕ) 910/2014, όπως ισχύει, καθώς και των
σχετικών εκτελεστικών πράξεων 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, χωρίς την οποία
η ηλεκτρονική σύσταση σταματά,
γ) υποβάλλουν τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη σύσταση της Εταιρείας, την εγγραφή αυτής στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ.,
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,
ε) καταβάλλουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης και, όπου απαιτείται, το τέλος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληρωμής
όπως οι εν λόγω εναλλακτικές γνωστοποιούνται και είναι
διαθέσιμες κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..
3. Μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται:
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α) ο έλεγχος της αίτησης καταχώρισης ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων από αυτόν στοιχείων και εγγράφων, καθώς
και ο έλεγχος της εταιρικής σύμβασης/καταστατικού ως
προς τα στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα
της εταιρείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
β) ο προέλεγχος και κατοχύρωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου των Εταιρειών, μέσω του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών που προβλέπεται στην παρ. 2 του
άρθρου 5 του Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με τέτοιο τρόπο ώστε η επωνυμία και ο
διακριτικός τίτλος να διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο
από τους ήδη καταχωρισμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. επωνυμίες
και διακριτικούς τίτλους άλλων υπόχρεων,
γ) η χορήγηση του Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και του Κωδικού
Αριθμού Καταχώρισης της σύστασης που προβλέπονται
στην παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 3419/2005 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και ζεύγους κωδικού
χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της
Εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου,
δ) το άνοιγμα της Μερίδας και του Φακέλου των Εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ. που προβλέπονται στις παραγράφους
4 και 5 αντίστοιχα του άρθρου 5 του Ν. 3419/2005 (Α '
297) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και η καταχώριση σε αυτούς των πράξεων και στοιχείων που οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά,
ε) η εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο και η απόδοση
Α.Φ.Μ. από το TAXIS στην Εταιρεία,
στ) η ανακατεύθυνση της Εταιρείας στο κατάλληλο
πληροφοριακό υποσύστημα του TAXIS προκειμένου να
αποδοθεί σε αυτήν κλειδάριθμος TAXIS,
ζ) η αποστολή στον οικείο οργανισμό κοινωνικής
ασφάλισης των στοιχείων της Εταιρείας και των φυσικών
προσώπων, εταίρων, διαχειριστών ή μελών Δ.Σ. αυτής,
η) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο του αρμόδιου
επιμελητηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 94
και 96 του Ν. 4314/2014 (Α΄ 265),
θ) Π χορήγηση απόδειξης καταβολής του Γραμματίου
Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού,
ι) η απόδοση του εισπραττόμενου Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης στον Κρατικό Προϋπολογισμό
και του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπου
απαιτείται,
ια) η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης των Εταιρειών με την
παράδοση θεωρημένων αντιγράφων των συστατικών
εγγράφων και της ανακοίνωσης σύστασης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης των Εταιρειών, και
ιβ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται κατά το
νόμο για τη σύσταση Εταιρειών.
Εάν κατά τον ηλεκτρονικό προέλεγχο της περίπτωσης
α ' της παραγράφου 3 προκύψει ότι η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος δεν διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο
από τους ήδη καταχωρισμένους στο Γ.Ε.ΜΗ., το αίτημα
διακόπτεται και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθυνθούν σε ΥΜΣ της περίπτωσης α΄ του άρθρου 2.
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Άρθρο 9
Πρότυπα καταστατικά
1. Για τη σύσταση των ομορρύθμων εταιρειών, των
ετερορρύθμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
και των ανωνύμων εταιρειών, δύναται να γίνει χρήση
πρότυπου καταστατικού, το οποίο συμπληρώνεται από
τους ιδρυτές, μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου.
Το πρότυπο καταστατικό κατατίθεται στις Υπηρεσίες
Μίας Στάσης οι οποίες προβαίνουν στις ενέργειες που
προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 8 προκειμένου να γίνει
καταχώριση του στο Γ.Ε.ΜΗ..
2. Το πρότυπο καταστατικό εταιρείας:
α) Περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα με τον
παρόντα νόμο διατάξεις και κατά τα λοιπά παραπέμπει
στις διατάξεις των οικείων νόμων.
β) Υπόδειγμα του είναι προσπελάσιμο από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..
3. Σε κάθε περίπτωση, καταστατικό το οποίο δεν ακολουθεί τη δομή του προτύπου των προηγούμενων παραγράφων πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές ελάχιστου περιεχομένου, όπως προκύπτουν από την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ανάλογα με την εταιρική
μορφή. Οι λοιπές προβλέψεις πέραν των ελαχίστων του
προηγούμενου εδαφίου θα διαμορφώνονται ελεύθερα
και σύμφωνα με τη βούληση των εταίρων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζεται το αποκλειστικό περιεχόμενο του πρότυπου
καταστατικού.
5. Εταιρική σύμβαση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης μπορεί να καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, κατά
παρέκκλιση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 6 του
Ν. 3190/1955 (Α΄ 91 ), μόνο στην περίπτωση που ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση το αποκλειστικό
περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού της προηγούμενης παραγράφου.
6. Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να
καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, κατά παρέκκλιση της
διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄
37), μόνο στην περίπτωση που ακολουθείται πιστά και
χωρίς καμία παρέκκλιση το αποκλειστικό περιεχόμενο
του πρότυπου καταστατικού της παραγράφου 4.
7. Πρότυπο καταστατικό με τη μορφή ιδιωτικού συμφωνητικού δεν μπορεί να χρησιμοποιείται όταν από άλλες διατάξεις εκτός του εταιρικού δικαίου επιβάλλεται η
χρήση συμβολαιογραφικού εγγράφου.
Άρθρο 10
Τροποποιούμενες διατάξεις
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3419/2005 (Α΄ 297)
προστίθεται περίπτωση γ΄ ως κατωτέρω και η επόμενη
περίπτωση αναριθμείται αναλόγως:
«γ) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση και τον έλεγχο
αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου
στις περιπτώσεις εκείνες που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Μίας Στάσης, καθώς και τη δέσμευση αυτών (διαδικασία «προέγκρισης επωνυμίας»).
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Κάθε νέα επωνυμία και διακριτικός τίτλος πρέπει να μην
προσκρούει στη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη και να
διαφέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο των ήδη εγγεγραμμένων άλλων υπόχρεων στο Μητρώο Επωνυμιών του
Γ.Ε.ΜΗ. με έδρα τουλάχιστον στον ίδιο νομό. Ο υπόχρεος
μπορεί να ζητήσει η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος
να κατοχυρωθούν στο Μητρώο Επωνυμιών του Γ.Ε.ΜΗ.
για το σύνολο της επικράτειας. Η επωνυμία ή/και ο διακριτικός τίτλος δεσμεύεται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για
λογαριασμό του υπόχρεου αυθημερόν ή το αργότερο
την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της αίτησης και εκδίδεται σχετικό έγγραφο. Η δέσμευση ισχύει
για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με δυνατότητα
ανανέωσης του χρόνου αυτού για άλλους τρεις (3) μήνες
κατόπιν αίτησης του υπόχρεου με όριο το ένα (1 ) έτος
από την υποβολή της αρχικής αίτησης. Σε περίπτωση
που η προτεινόμενη επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος
προσκρούει στη νομοθεσία, στα χρηστά ήθη ή σε προγενέστερη καταχώριση, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ενημερώνει
αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα
από την υποβολή της αίτησης τους υπόχρεους προκειμένου να προβούν στις κατάλληλες τροποποιήσεις. Οι υπόχρεοι οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες
μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της
σχετικής ενημέρωσης. Αν η προθεσμία των τριών (3) μηνών από την αρχική δέσμευση της επωνυμίας και του
διακριτικού τίτλου και της τυχόν παράτασης της ή η
προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την
ενημέρωση του υπόχρεου για την σύγκρουση αυτών
με προγενέστερη καταχώριση παρέλθει άπρακτη, τότε
αυτομάτως αποδεσμεύεται η επωνυμία και ο διακριτικός
τίτλος. Για την εκ νέου έναρξη της διαδικασίας προέγκρισης επωνυμίας απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης και
δικαιολογητικών.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 3419/2005 (Α΄ 297)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών καταχωρίζονται,
κατά αλφαβητική σειρά, οι εμπορικές ή οι εταιρικές επωνυμίες των υπόχρεων, καθώς και οι διακριτικοί τίτλοι
αυτών, εφόσον διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο από
τις ήδη καταχωρισμένες επωνυμίες ή τους διακριτικούς
τίτλους άλλων υπόχρεων που υπάγονται τουλάχιστον σε
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του ίδιου νομού. Μέρος του Μητρώου
Επωνυμιών αποτελεί και το «Ειδικό Μητρώο Επωνυμιών
και Διακριτικών Τίτλων Υπό Έγκριση», στο οποίο καταχωρίζονται επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι της περίπτωσης
γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου
μέχρι την οριστική καταχώριση αυτών στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η καταχώριση και οποιαδήποτε μεταβολή της
εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., η δέσμευση επωνυμιών και διακριτικών τίτλων στο Ειδικό Μητρώο Επωνυμιών και
Διακριτικών Τίτλων Υπό Εγκριση, η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που
εμφανίζονται στη Μερίδα ή πιστοποιητικών, καθώς και
η τήρηση της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., προϋ-
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ποθέτουν την προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους
όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4, οι ενέργειες δε
αυτές γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην τελευταία
περίπτωση ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται να προσκομίζει το αποδεικτικό πληρωμής σε υλική (έγχαρτη)
μορφή στο Γ.Ε.ΜΗ., ειδικά δε στην περίπτωση δέσμευσης
επωνυμίας ή τίτλου με ηλεκτρονικό τρόπο η αρμόδια
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να ζητήσει αλλαγή της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου εφόσον προσκρούει στις
κείμενες διατάξεις ή προσβάλλει τα χρηστά ήθη ακολουθώντας τη διαδικασία των παραγράφων 1 έως 3 του
άρθρου 11. Το Γ.Ε.ΜΗ. δύναται επιπλέον να εισπράττει
κάθε ποσό, όπως ενδεικτικά φόρο ή τέλος υπέρ τρίτων,
σχετικά με τις καταχωρήσεις της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.,
καθώς και με τη χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων
και πιστοποιητικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, και κάθε άλλου συναρμόδιου κατά
περίπτωση Υπουργού καθορίζονται οι λεπτομέρειες και
η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των άνω ποσών.»
4. Η περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3419/
2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Για την καταχώριση και την οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. ο αιτών καταβάλλει προηγουμένως στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ενιαίο ειδικό
τέλος. Πα τον έλεγχο και τη δέσμευση επωνυμίας ή
διακριτικού τίτλου στο Ειδικό Μητρώο Επωνυμιών και
Διακριτικών Τίτλων Υπό Έγκριση καταβάλλεται τέλος
ίδιο με το τέλος καταχώρισης του προηγούμενου εδαφίου. Εάν ο έλεγχος και η δέσμευση επωνυμίας αφορά
το σύνολο της επικράτειας, το τέλος είναι τριπλάσιο
από το τέλος καταχώρισης του προηγούμενου εδαφίου. Εταιρείες οι οποίες συστήνονται μέσω ΥΜΣ δεν
καταβάλλουν τέλη ελέγχου και δέσμευσης επωνυμίας
σε τοπικό επίπεδο. Τα ανωτέρω τέλη, που είναι ενιαία
για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, αποτελούν πόρο των Επιμελητηρίων, με εξαίρεση
εκείνα που καταβάλλονται υπέρ της αρμόδιας για την
καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή τα
οποία αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού
Προϋπολογισμού».
5. Η παρ. 2α του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920 τροποποιείται ως εξής:
«2α. Ο έλεγχος νομιμότητας της Διοικήσεως για τη
σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται
μόνο στις εταιρείες της παραγράφου 8 του άρθρου 7β
και στις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Επίσης έλεγχος
νομιμότητας της Διοικήσεως δεν ασκείται σε εταιρεία
της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το ποσό
των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές οι καταχωρίσεις στο Μητρώο γίνονται
μετά από τυπικό έλεγχο των υποβαλλόμενων εγγράφων,
χωρίς έκδοση διοικητικής εγκριτικής απόφασης. Κατ'
εξαίρεση ασκείται έλεγχος νομιμότητας στην τροποποίηση καταστατικού ανεξαρτήτως του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου για τις εταιρείες της παραγράφου 8 του
άρθρου 7β και τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες.»
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6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, πλην της παραγράφου 5, τίθενται σε εφαρμογή δύο (2) μήνες μετά
τηδημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 11
Καταργούμενες διατάξεις
1. Τα άρθρα 1 έως 12 του Ν. 3853/2010 (Α΄ 90) καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όπου σε
διατάξεις άλλων νόμων γίνεται αναφορά σε διατάξεις
του Ν. 3853/2010 νοείται πλέον ότι γίνεται αναφορά στις
διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται το παράβολο προελέγχου επωνυμίας στο οικείο
Επιμελητήριο κατά τη σύσταση Εταιρείας.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της
παραγράφου 4 του άρθρου 9, η οποία θα εκδοθεί εντός
ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, η
υπουργική απόφαση Κ2-828/2013 (Β' 216) εξακολουθεί
να ισχύει.
2. Η υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου θα εκδοθεί εντός δύο (2)
μηνών από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την έκδοση αυτής συνεχίζει να ισχύει
η υπουργική απόφαση Κ1-802/2011 (Β' 470), εκτός από
τα εδάφια της τα οποία έρχονται σε σύγκρουση με διατάξεις του παρόντος.
3. Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης της e-ΥΜΣ
που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 δεν
οφείλεται για όσες συστάσεις γίνουν μέσω e-ΥΜΣ εντός
του πρώτου έτους από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.
4. Οι Υπουργικές και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
που προβλέπονται στον παρόντα νόμο εκδίδονται εντός
έξι (6) μηνών από τη θέση του σε ισχύ, με εξαίρεση τις
Αποφάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και της
παραγράφου 4 του άρθρου 9 αυτού.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΡΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ
ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Άρθρο 13
Τροποποίηση του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση
επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική
μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση
θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας
και άλλες διατάξεις.» (Α 86)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 281 του Τρίτου Τμήματος του
Κεφαλαίου Β΄ του Έβδομου Μέρους του Ν. 4072/2012
(Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου
του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου, η ετερόρρυθμη
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εταιρεία λύνεται, εκτός αν με τροποποίηση της εταιρικής
σύμβασης, που πρέπει να καταχωρισθεί μέσα σε τέσσερις (4) μήνες στο Γ.Ε.ΜΗ., ένας από τους ετερόρρυθμους
εταίρους καταστεί ομόρρυθμος εταίρος ή αν εισέλθει
στην εταιρεία νέος εταίρος ως ομόρρυθμος. Κατά τα
λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 259.»
2. Στο τέλος του άρθρου 282 του Τέταρτου Τμήματος
του Κεφαλαίου Β ' του Έβδομου Μέρους του Ν. 4072/
2012 προστίθεται άρθρο 282Α ως εξής:
«Άρθρο 282Α
Μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας
σε ετερόρρυθμη
1. Με ομόφωνη απόφαση των ομορρύθμων εταίρων
είναι δυνατή η μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας σε
ετερόρρυθμη εταιρεία. Η μετατροπή πραγματοποιείται
με τους εξής τρόπους:
α) με την είσοδο νέου εταίρου με την ιδιότητα του ετερορρύθμου εταίρου,
β) με μετατροπή της ιδιότητας ενός ή περισσοτέρων
από τους ομόρρυθμους εταίρους σε ετερόρρυθμο. Σε
αυτή τη περίπτωση για τη μετατροπή ακολουθείται η
διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 107 του παρόντος νόμου.
2. Από τη συντέλεση των διατυπώσεων δημοσιότητας,
η μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία συνεχίζεται με τη
μορφή ετερρόρυθμης εταιρείας. Πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του προηγούμενου εδαφίου, η μετατροπή δεν παράγει αποτελέσματα.
Η μετατροπή δεν επιφέρει τη διακοπή των εκκρεμών
δικών. Οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της
μετατρεπόμενης εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται.
3. Ειδικά στη μετατροπή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, κάθε ομόρρυθμος εταίρος
ο οποίος μετατράπηκε σε ετερόρρυθμο εξακολουθεί
να ευθύνεται εις ολόκληρον και απεριόριστα επί πέντε
(5) έτη μετά τη μετατροπή της εταιρείας για όσες εταιρικές υποχρεώσεις γεννήθηκαν μέχρι και την καταχώριση
της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. εκτός εάν οι δανειστές της
εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη μετατροπή
της εταιρείας.»
Άρθρο 14
Τροποποίηση του Π.δ. 219/1991
«Περί εμπορικών αντιπροσώπων
(Οδηγία 86/653/ΕΟΚ)» (Α΄ 103)
Η παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.δ. 219/1991 (Α΄ 103) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος: α) είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί ως εμπορικός αντιπρόσωπος στις
αρμόδιες ΔΟΥ και στα αμιγή Εμπορικά Επιμελητήρια
ή στο Εμπορικό Τμήμα των λοιπών Επιμελητηρίων, και
στον Ο.Α.Ε.Ε., β) μπορεί να διατηρεί υπαντιπροσώπους,
γ) Από την υποχρέωση εγγραφής στο Επιμελητήριο εξαιρείται εμπορικός αντιπρόσωπος αναγνωρισμένος από
κράτος - μέλος της Ε. Ε. ή κράτος - μέλος του Ε.Ο.Χ. και
εγκατεστημένος σε αυτό, ο οποίος εκτελεί, στα πλαίσια
της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, περιστασιακά
πράξεις εμπορικής αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα,
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όπως ορίζονται στο παρόν, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένος
για την άσκηση πράξεων εμπορικής αντιπροσώπευσης.
Ο εμπορικός αντιπρόσωπος αυτός φέρει τον τίτλο της
χώρας της κύριας εγκατάστασης του και αν ιδρύσει γραφείο ή υποκατάστημα ή άλλη εγκατάσταση στην Ελλάδα,
υποχρεούται να εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ..»
Άρθρο 15
Τροποποίηση του Ν. 3054/2002
«Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230)
1. Η παρ. 4 του άρθρου 5Α του Ν. 3054/2002 (Α΄ 230),
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η μεταφορά των βιοκαυσίμων και βιορευστών
που διαθέτουν οι κάτοχοι άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων πραγματοποιείται με βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.),
ιδιόκτητα ή μισθωμένα.
Ο κάτοχος άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων φέρει την
αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα
των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει.
Οι κάτοχοι άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, μπορούν
να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των βιοκαυσίμων
και βιορευστών τις υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων), μη
κατόχων άδειας κατά το νόμο αυτόν, και στους οποίους
δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση της κυριότητας των
μεταφερόμενων προϊόντων. Η μεταφορά και η πώληση
των προϊόντων γίνεται με παραστατικά των κατόχων
άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων.
Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται
για τη διάθεση των βιοκαυσίμων και βιορευστών των
κατόχων άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, πρέπει να φέρουν εμφανώς, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του
κατόχου της άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, σύμφωνα
με τα στοιχεία της άδειας του, ή το εμπορικό σήμα του
μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της σήμανσης των ανωτέρω μεταφορικών
μέσων».
2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3054/
2002, αντικαθίσταται ως εξής:
«5.γ. Διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων (βυτιοφόρων οχημάτων ή πλωτών εφοδιαστικών μέσων) που να
μπορούν να εξασφαλίσουν την ομαλή τροφοδοσία της
αγοράς και την ομαλή και συνεχή διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται ο κάτοχος της άδειας Εμπορίας,
λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις τροφοδοσίας γεωγραφικών περιοχών που μπορεί να έχουν επιβληθεί
στον κάτοχο της άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 14 της
παραγράφου 2 του νόμου αυτού.
Τα μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) και
πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια ή σλέπια),
ιδιόκτητα και μισθωμένα, πρέπει να φέρουν εμφανώς,
κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της
άδειας Εμπορίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας του,
ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχει
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συναφθεί σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα
των εταιρειών Εμπορίας κατηγορίας Β1 και Β2 πρέπει να
φέρουν επιπλέον ειδικά σήματα.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όπου
απαιτείται, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της
σήμανσης των ανωτέρω μεταφορικών μέσων και οι τεχνικές λεπτομέρειες ανά είδος καυσίμου».
3. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους Άδειας
Εμπορίας και κατόχους Άδειας Διύλισης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας του προηγούμενου εδαφίου υποχρεούνται να προβαίνουν στον εκτελωνισμό
των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων. Η μεταφορά
των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας πραγματοποιείται με
βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.), ιδιόκτητο ή μισθωμένο. Ο
κάτοχος Άδειας Λιανικής Εμπορίας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των
προϊόντων που διακινεί και διαθέτει. Οι κάτοχοι Άδειας
Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α΄, β΄
και γ΄ της παραγράφου 3, μπορούν να χρησιμοποιούν για
τη μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων τις υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων), μη κατόχων άδειας κατά το
νόμο αυτόν, και στους οποίους δεν πραγματοποιείται
μεταβίβαση της κυριότητας των μεταφερόμενων προϊόντων. Η μεταφορά και η πώληση των πετρελαιοειδών
προϊόντων γίνεται με παραστατικά των κατόχων Άδειας
Λιανικής Εμπορίας.»
4. Η υποπερίπτωση ββ΄ της παρ. 8α του άρθρου 15
του Ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«8.α. ββ ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών και
Οικονομικών, καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όπου απαιτείται, καθορίζονται οι προδιαγραφές,
η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης του ανωτέρω
συστήματος, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι
συγκεκριμένες κατηγορίες βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.)
και πλωτών εφοδιαστικών μέσων που υπάγονται στην
ανωτέρω ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την
υλοποίηση του συστήματος με το οποίο θα αντλούνται
και θα αξιοποιούνται οι πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού (GPS) των
μεταφορικών μέσων».
5. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 8α του άρθρου 15 του Ν. 3054/
2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«8.γ) Στα μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.)
ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια),
ιδιόκτητα ή μισθωμένα, των κατόχων άδειας Εμπορίας,
Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων, δύναται
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να εγκατασταθούν ηλεκτρονικά συστήματα διασφάλισης της ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας κατά τη
διακίνηση προμετρημένων ποσοτήτων καυσίμου, μέσω
σφράγισης των διαμερισμάτων, με δυνατότητα τηλεματικής μεταφοράς δεδομένων, σχετικών με την οποιαδήποτε παρέμβαση κατά τη διακίνηση. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης,
και Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής όπου απαιτείται, καθορίζονται οι
προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης
των ανωτέρω συστημάτων, το ακριβές χρονοδιάγραμμα
εφαρμογής, οι συγκεκριμένες κατηγορίες βυτιοφόρων
(Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια».
Άρθρο 16
Τροποποίηση του Ν. 4177/2013
«Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και
της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 173)
1. Στο άρθρο 15 του Ν. 4177/2013 (Α΄ 173) προστίθενται παράγραφοι 2 και 3 ως εξής:
«2. Οι προσφορές ορισμένης ποσότητας προϊόντων ή
ορισμένης κατηγορίας προϊόντων, όπως έχουν οριστεί
στην παράγραφο 2Α του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθ.
56885/2014 υπουργικής απόφασης «Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες»
(Β΄ 3107) πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους, χωρίς υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης. Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνται τα
προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη
τιμή των προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν (βάρος, όγκος, τεμάχιο κ.λπ.).
Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών
των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις
εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε
κατάστημα. Ως είδος στο προηγούμενο εδάφιο νοείται ο
κάθε κωδικός προϊόντος που πωλείται στην επιχείρηση.
3. Με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, μετά
από γνώμη των δήμων, των εμπορικών και επαγγελματικών οργανώσεων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
δύναται να ορίζεται μία περίοδος προσφορών ανά δύο
έτη, με μέγιστη χρονική διάρκεια ένα μήνα, κατά την
οποία επιτρέπεται η προσφορά του συνόλου των ειδών
που διαθέτει κάθε κατάστημα.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4177/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η μέγιστη διάρκεια σύμβασης αποκλειστικής προμήθειας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης ορίζεται στα πέντε (5) έτη και δύναται να παρατείνεται κάθε
φορά με γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων για
ίσο χρόνο. Η παράταση υφιστάμενης σύμβασης μετά
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λογίζεται ως νέα
σύμβαση.
Σε περίπτωση μίσθωσης από τον πρατηριούχο ή παραχώρησης της χρήσης στον πρατηριούχο χώρων που είτε
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ανήκουν στην εταιρία εμπορίας κατά πλήρη κυριότητα,
είτε μισθώνονται από αυτήν από τρίτους, μη συνδεδεμένους με τον πρατηριούχο, η σύμβαση αποκλειστικής
προμήθειας μπορεί να είναι διάρκειας μεγαλύτερης της
πενταετίας, που όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της μίσθωσης».
Άρθρο 17
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης
Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων
και Παροχής Υπηρεσιών» (Β΄ 2090)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 44 της υπουργικής απόφασης
Α2-718/2014 (Β΄ 2090) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η αποτίμηση της αξίας της συναλλαγής κατά την
πώληση νωπών οπωρολαχανικών μεταξύ παραγωγών
και επιτηδευματιών (συσκευαστήρια, χονδρέμποροι) για
κάθε είδος νωπού οπωρολαχανικού γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας τυποποίησης, ιδίως:
α. Είτε πριν τη διαδικασία τυποποίησης στο σύνολο
της πωληθείσας ποσότητας.
β. Είτε μετά τη διαδικασία τυποποίησης διακριτά κατά
κατηγορία κατάταξης του συνόλου της πωληθείσας ποσότητας.»
2. Η παρ. 9 του άρθρου 98 της υπουργικής απόφασης
Α2-718/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Στα σημεία λιανικής πώλησης όπου διενεργούνται
προωθητικές ενέργειες οι οποίες προϋποθέτουν την αγορά τουλάχιστον δύο (2) συσκευασιών του ίδιου προϊόντος, θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά εμφανώς η
αρχική και η τελική τιμή πώλησης, όπως διαμορφώνεται
ανά συσκευασία μετά την προωθητική ενέργεια. Η μεμονωμένη διάθεση του προωθούμενου προϊόντος δεν
είναι υποχρεωτική.»
Άρθρο 18
Τροποποίηση του Ν. 3526/2007
«Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας
και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 24)
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3526/2007 (Α΄ 24)
προστίθεται περίπτωση κ΄ ως εξής:
«κ) Παραδοσιακός άρτος: ο άρτος που παράγεται σε
αρτοποιείο, όπως ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ.1
του άρθρου 1 του Ν. 3526/2007, στο πλαίσιο μιας ενιαίας
και συνεχούς διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει τα εξής
στάδια:
α. την επιλογή των πρώτων υλών,
β. το ζύμωμα της ζύμης, η οποία δεν έχει προηγουμένως υποβληθεί σε κατάψυξη, ταχεία κατάψυξη ή ανάλογη διαδικασία συντήρησης,
γ. την εξέλιξη της ζύμης μέχρι την πλήρη μορφοποίηση της και
δ. την έψηση του άρτου.»
2. Στο άρθρο 2 του Ν. 3526/2007 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Η εμπορική χρήση των όρων «παραδοσιακό αρτοποιείο», «παραδοσιακός άρτος» ή «παραδοσιακός
φούρνος» επιτρέπεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
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στα αρτοποιεία των οποίων ο άρτος που παράγεται και
πωλείται σε καταναλωτές, μεταξύ άλλων αρτοπαρασκευασμάτων ή αρτοσκευασμάτων, είναι παραδοσιακός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση κ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 1, περίπτωση κ΄ του
παρόντος νόμου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ
ΝΟΜΩΝ 3299/2004
(Α΄ 261) ΚΑΙ 4399/2016 (Α΄ 117) ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 19
Τροποποίηση διατάξεων του
Ν. 4399/2016 (Α΄ 117)
1. α. Στην περίπτωση Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του
Ν. 4399/2016 προστίθενται και οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας «02 - Δασοκομία και Υλοτομία» και «49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών».
β. Διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄
της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4399/2016.
γ. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 8 του
Ν. 4399/2016 η φράση «των τεχνικών εγκαταστάσεων»
αντικαθίσταται από τη φράση «των ειδικών εγκαταστάσεων».
δ. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4399/2016 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«2. Τα είδη ενισχύσεων των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄
της παρ. 1 παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά και
συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης του κάθε επενδυτικού σχεδίου. Το είδος
ενίσχυσης της περίπτωσης δ ' της παραγράφου 1 παρέχεται αυτοτελώς και μόνο για τις δαπάνες της περίπτωσης
γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8».
ε. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 11 του Ν. 4399/2016 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Για τις υπό ίδρυση καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο καθεστώς του Μέρους
Α΄ του Κεφαλαίου Ι (Ενισχύσεις καινοτομικού χαρακτήρα
για MME) τα όρια αυτά διπλασιάζονται».
στ. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 33 του Ν. 4399/2016
αναδιατυπώνεται ως εξής:
«α) αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων».
ζ. Στο άρθρο 33 του Ν. 4399/2016 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε) δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων
(που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων».
2.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 13 του
Ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, εξαιρουμένων των επενδύσεων μείζονος μεγέθους των άρθρων 65 έως 69, απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο
0,0005 του επιλέξιμου ύψους του επενδυτικού σχεδίου.»
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β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 16 του
Ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Για την υποβολή του αιτήματος ελέγχου απαιτείται
παράβολο που ορίζεται στο 0,0005 του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.»
3. Στο τέλος της παραγράφου Α.4 του άρθρου 14 του
Ν. 4399/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας δύνανται
επιπλέον των υπαλλήλων των φορέων υποδοχής να αξιοποιούνται και μέλη από το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) και το Εθνικό Μητρώο
Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του Π.δ. 33/2011
(Α΄ 33)».
4. Η παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Τα Όργανα Ελέγχου Επενδύσεων του παρόντος συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης. Με την απόφαση αυτή ορίζεται ο αριθμός
των μελών τους, που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από
δύο, και η ιδιότητα τους, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες
και με τα χαρακτηριστικά της ελεγχόμενης επένδυσης,
ο χρόνος και ο τρόπος συγκρότησης τους, ανάλογα
και με το είδος του ελέγχου, οι αρμοδιότητες τους, το
αντικείμενο του ελέγχου, το χρονικό διάστημα εντός
του οποίου υποχρεούνται να διενεργήσουν τον έλεγχο
και να παραδώσουν την έκθεση τους, καθώς και κάθε
άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων
του άρθρου αυτού. Η απόφαση συγκρότησης εκάστου
Οργάνου Ελέγχου Επένδυσης εκδίδεται από τα αρμόδια
όργανα της παραγράφου 7 του άρθρου 14».
5.α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρ. 4 του
άρθρου 77 του Ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ρυθμίσεις του παρόντος καταλαμβάνουν και τα
εκκρεμή αιτήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση προκαταβολής, καταβολής του πενήντα τοις εξατό
(50%) ή του συνόλου της επιχορήγησης, εξαιρουμένων
των περιπτώσεων κατά τις οποίες η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως πριν τη δημοσίευση του παρόντος».
β. Στην παρ. 4 του άρθρου 77 του Ν. 4399/2016 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
«στ. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται
αα) στις περιοχές της περίπτωσης Γ του άρθρου 12 του
παρόντος, ββ) σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές όπως οριοθετούνται με απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση
της διάταξης του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 10 του
Ν. 2576/1998 (Α ' 25) και με την προϋπόθεση της επαρκούς τεκμηρίωσης του άμεσου επηρεασμού τους από
τις προκληθείσες φυσικές καταστροφές, με την έκδοση
της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης καταβάλλεται το συνολικό
ποσό της τρίτης, της τέταρτης και της πέμπτης δόσης.
Το επόμενο έτος μετά την καταβολή του προηγούμενου
εδαφίου καταβάλλεται το συνολικό ποσό της έκτης και
της έβδομης δόσης».
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6. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 80 του Ν. 4399/
2016 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Τμήμα των προβλεπόμενων πιστώσεων, που δύναται
να ανέρχεται μέχρι ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8%ο), για
την καταβολή των επιδοτήσεων του Ν. 4399/2016 που
εγγράφονται στον Προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου
29 του νόμου αυτού, αφορά την κάλυψη δαπανών των
διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων, περιλαμβανομένων των
αποζημιώσεων των Οργάνων που συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές. Δεν υπόκειται στην ανωτέρω κράτηση
το ποσό των πιστώσεων που προέρχονται από κοινοτικά
κονδύλια. Για το σκοπό αυτόν εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ως ειδικό έργο με πίστωση
που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσό των πιστώσεων που
προβλέπονται κατ’ έτος από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για την κάλυψη των επιχορηγήσεων
και επιδοτήσεων του Ν. 4399/2016».
7. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 10 του άρθρου 85 του
Ν. 4399/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ρυθμίσεις του εδαφίου α' έχουν εφαρμογή από
την 1η Ιανουαρίου 2017 και για τις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που εκδίδονται μετά την ημερομηνία αυτή. Για
τις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας των επενδύσεων που εκδίδονται μέχρι την
31η Δεκεμβρίου 2016 το διάστημα «εντός των δύο (2)
μηνών» του εδαφίου α' αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017
και σε κάθε περίπτωση ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων πριν την εκταμίευση
της εγκριθείσας ενίσχυσης που πραγματοποιείται μετά
την ημερομηνία αυτή.»
Άρθρο 20
Τροποποίηση καταστατικού της Μονάδας
Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.
Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε., που τροποποιήθηκε και
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 3614/2007 (Α΄
267) και τροποποιήθηκε περαιτέρω με τις διατάξεις του
άρθρου 60 του Ν. 4314/2014 (Α΄ 265), προστίθεται περίπτωση ιστ΄ ως εξής:
«ιστ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, δύναται να ανατίθενται στην Μ.Ο.Δ. Α.Ε. καθήκοντα:
α) για τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων επενδυτικών
σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων
3299/2004 και 3908/2011, και
β) για τη σύνταξη της εισήγησης για την ολοκλήρωση
και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών
σχεδίων, που έχουν υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση
Ιδιωτικών Επενδύσεων και υπαχθεί στις διατάξεις των
νόμων 3299/2004 και 3908/2011.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία και
οι όροι ανάθεσης των σχετικών καθηκόντων προς τη
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Μ.Ο.Δ. Α.Ε., οι προθεσμίες ολοκλήρωσης της διενέργειας
του ελέγχου και της εισήγησης ολοκλήρωσης, το είδος
των επενδυτικών σχεδίων που ανατίθενται για τον έλεγχο ή και τη σύνταξη της εισήγησης ολοκλήρωσης καθώς
και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων της ως άνω περίπτωσης ιστ, τα αρμόδια στελέχη της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., είτε
ατομικά είτε ως μέλη Ομάδας Εργασίας, διενεργούν το
διοικητικό έλεγχο κάθε επενδυτικού σχεδίου και υπογράφουν τη σχετική έκθεση ελέγχου, συντάσσουν και
υπογράφουν την εισήγηση, το σχέδιο της απόφασης
και την περίληψη της ολοκλήρωσης και έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων τα
οποία υποβάλλονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων προκειμένου να
εκδοθούν οι σχετικές διοικητικές πράξεις.
Για τις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4399/
2016 οι σχετικές εισηγήσεις προς τη Γνωμοδοτική Επιτροπή συντάσσονται και υποστηρίζονται από τα αρμόδια στελέχη της Μ.Ο.Δ. Α.Ε..»
Άρθρο 21
Θέματα Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ως δημόσιες συμβάσεις νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις που
έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, κατά την
εκάστοτε έννοια αυτών στην ισχύουσα νομοθεσία για
τις δημόσιες συμβάσεις, όπως σήμερα ορίζεται στο
Ν. 4412/2016 (Α΄147) και στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ ανεξαρτήτως όμως της εκτιμώμενης αξίας
των συμβάσεων αυτών.
Στον παρόντα νόμο υπάγονται και οι συμφωνίες - πλαίσιο, τα δυναμικά συστήματα αγορών, καθώς και οι συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων και υπηρεσιών
κατά την έννοια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και
ιδίως σήμερα κατά την έννοια του Ν. 4413/2016 (Α΄ 148)
και της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ. Οι διατάξεις του παρόντος
νόμου δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3978/2011 (Α΄ 137), στις
συμβάσεις που εξαιρούνται από το νόμο αυτόν σύμφωνα
με τα άρθρα 17 και 24 αυτού, καθώς και στις συμβάσεις
που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 346 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).»
2.α. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν
την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα
με την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 και τα
άρθρα 32 και 269 του Ν. 4412/2016 (ΑΊ47) εξαιρουμένων
των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από
σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις αυτές
εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο

9704

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ, οι
οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με
το Ν. 4412/2016. Κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας η Αρχή λαμβάνει υπόψη της τις γενικές αρχές
του ενωσιακού και εθνικού δικαίου.»
β. Στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ΄ της
περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011
(Α΄ 204), όπως ισχύει, η φράση «προθεσμία δεκαπέντε
(15) εργασίμων ημερών» αντικαθίσταται με τη φράση
«προθεσμία είκοσι (20) εργασίμων ημερών».
γ. Στο άρθρο 2 του Ν. 4013/2011 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από
σύμφωνη γνώμη της Αρχής με πρόταση των Υπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών
και του τυχόν κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να ανατίθενται στην Αρχή και άλλες αρμοδιότητες
για την εκπλήρωση του σκοπού της.
Για την επιστημονική υποστήριξη των αρμοδιοτήτων
της Αρχής και τη διευκόλυνση της ασκήσεως τους, η
Αρχή έχει πρόσβαση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα της Διοικητικής Δικαιοσύνης και σε αυτό του
Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με όρους που τίθενται
από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
προ της υποβολής της σχετικής αιτήσεως προς τα οικεία
ανώτατα δικαστήρια».
3. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 4013/
2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 58 του Ν. 4155/2013, διαγράφεται η φράση «όχι
όμως πέρα από ένα εξάμηνο» και προστίθεται στο τέλος
η φράση «Σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού απαρτίας λόγω κωλύματος οποιασδήποτε φύσεως μέλους ή
αναπληρωματικού μέλους, ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί
αναπληρωτές άλλων μελών της Αρχής, κατά τη σειρά
διορισμού τους, ανεξαρτήτως αν συμμετέχει στη συνεδρίαση το μέλος το οποίο αναπληρώνουν».
4.α. Στο έβδομο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του
Ν. 4013/2011, η φράση «πέντε (5) έτη» αντικαθίσταται
με τη φράση «τρία (3) έτη».
β. Στη παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011, η φράση
«Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 3 του Ν. 3051/2002»
αντικαθίσταται από τη φράση «Το τέταρτο εδάφιο της παρ.
5 και η παρ. 8, όπως ισχύουν, του άρθρου 3 του Ν. 3051/
2002 (Α΄ 220)».
5.α. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4013/
2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου
61 του Ν. 4146/2013 (Α΄ 90), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η πλήρωση των θέσεων μπορεί να γίνει, τηρουμένων
των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου, με μετάταξη
ή με τριετή απόσπαση, ανανεούμενη μία φορά, προσωπικού οποιασδήποτε κατηγορίας ή κλάδου ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, από το Δημόσιο, τους φορείς
της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (Α΄ 65) ή του
άρθρου τρίτου του Ν. 2372/1996 (Α΄ 29)».
β. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρ. 3 του άρθρου
9 του Ν. 4013/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
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«Η πλήρωση των θέσεων διοικητικού προσωπικού
κάθε κλάδου και ειδικότητας μπορεί να γίνει με μετάταξη ή με τριετή απόσπαση, ανανεούμενη μία φορά,
προσωπικού το οποίο υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας στο Δημόσιο ή στους φορείς της παρ. 6 του
άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (Α΄ 65). Οι αποσπάσεις και
οι μετατάξεις του προηγούμενου εδαφίου διενεργούνται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής
διάταξης, με μόνη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 68 παρ. 1 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180)».
γ. Τα εδάφια έκτο και έβδομο της παρ. 3 του άρθρου
9 του Ν. 4013/2011 καταργούνται.
δ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του
Ν. 4013/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εν λόγω απόσπαση πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης,
με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,
ύστερα από πρόταση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου
αντίστοιχα.»
ε. Στο άρθρο 9 του Ν. 4013/2011 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Οι αποδοχές των υπαλλήλων που αποσπώνται από
την Αρχή σε άλλο φορέα καταβάλλονται από την υπηρεσία στην οποία τοποθετούνται, κατ’ εξαίρεση κάθε
εκάστοτε ισχύουσας γενικής ή ειδικής διατάξεως».
6.α. Στο άρθρο 10 του Ν. 4013/2011 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Τον Νομικό Σύμβουλο επικουρεί κατά την άσκηση
των καθηκόντων του ένας (1) δικηγόρος που προσλαμβάνεται με έμμισθη εντολή ως βοηθός νομικός σύμβουλος. Τα ειδικότερα προσόντα, όπως η απαιτούμενη εμπειρία, ειδίκευση και βαθμός δικαστηρίου διορισμού, του
βοηθού νομικού συμβούλου καθορίζονται με τη σχετική
πρόσκληση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις ανάγκες
της Αρχής και κατόπιν εισηγήσεως του Νομικού Συμβούλου. Οι αποδοχές του εν λόγω νομικού σύμβουλου
ρυθμίζονται απευθείας από τα διαλαμβανόμενα στην
παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και
3. Κατόπιν εισήγησης της Αρχής με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών
μπορεί να συνιστώνται και άλλες οργανικές θέσεις βοηθών νομικών συμβούλων.»
β. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4013/2011 η λέξη
«ειδικότερα» αντικαθίσταται με τη λέξη «επιπρόσθετα».
γ. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4013/2011 προστίθεται η φράση «εκτός
εάν υπάρχει σχετική άδεια».
7.α. Στο τέλος του άρθρου 5 του Π.δ. 123/2012 (Α΄ 216)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τον Νομικό Σύμβουλο υποστηρίζει ο βοηθός νομικός
σύμβουλος».
β. Οι περιπτώσεις δδ΄ και εε΄ της παρ. 2 του άρθρου 8
του Π.δ. 123/2012 αντικαθίστανται ως εξής:
«δδ) Η προετοιμασία έκθεσης του εισηγητή, η οποία
διαλαμβάνει το ιστορικό, τα στοιχεία που βεβαιώνονται
από τα έγγραφα και τα νομικά ζητήματα που ανακύ-
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πτουν, η οποία υποβάλλεται στο πλαίσιο της διαδικασίας
για την παροχή ή μη της απαιτούμενης για την έκδοση
των λοιπών κανονιστικών πράξεων και των κανονισμών
άλλων δημόσιων οργάνων και αναθετουσών αρχών ή
αναθετόντων φορέων σύμφωνης γνώμης της Αρχής,
κατά το μέρος που οι πράξεις αυτές ρυθμίζουν θέματα
δημοσίων συμβάσεων.
εε) Η προετοιμασία έκθεσης του εισηγητή, η οποία διαλαμβάνει το ιστορικό, τα στοιχεία που βεβαιώνονται από
τα έγγραφα και τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν, η
οποία υποβάλλεται στο πλαίσιο της διαδικασίας για την
παροχή ή μη της απαιτούμενης σύμφωνης γνώμης της
Αρχής προκειμένου να εκδοθεί απόφαση αναθέτουσας
αρχής ή αναθέτοντος φορέα που αφορά σε προσφυγή
στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση
δημόσιας σύμβασης».
γ. Η περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.δ. 123/
2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Τίτλος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής σε οποιαδήποτε από τις
ειδικότητες που περιγράφονται στην περίπτωση Γ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 13 και μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών.»
Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του
Π.δ. 123/2012 η λέξη «άριστη» αντικαθίσταται από τις
λέξεις «πολύ καλή».
δ. Η περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 16 του
Π.δ. 123/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Τίτλος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, από τους τίτλους
σπουδών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου
6 του Π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
Στατιστικολόγου ή διπλωματούχου ΠΕ μηχανικού και
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα αντικείμενα αυτά».
Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του
Π.δ. 123/2012 η λέξη «άριστη» αντικαθίσταται από τις
λέξεις «πολύ καλή».
ε. Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 16 του
Π.δ. 123/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή
αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής».
Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 16 του
Π.δ. 123/2012 η λέξη «άριστη» αντικαθίσταται από τις
λέξεις «πολύ καλή».
στ. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του Π.δ. 123/2012, όπως
αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του
Π.δ. 39/2013 (Α΄ 73), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ως προς τις ξένες γλώσσες, ελάχιστο προσόν για το
ειδικό επιστημονικό προσωπικό, ορίζεται η πολύ καλή
γνώση, όπως αυτή αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα του
άρθρου 28 του Π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).»
Άρθρο 22
Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016
Τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις του Ν. 4412/
2016 (Α΄ 147):
1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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«3. Οι διατάξεις των άρθρων 116 έως 128 εφαρμόζονται αποκλειστικά στις συμβάσεις των περιπτώσεων α '
της παραγράφου 2 με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων
του άρθρου 5. Οι διατάξεις των άρθρων 326 έως 333
εφαρμόζονται αποκλειστικά στις συμβάσεις των περιπτώσεων β΄ της παραγράφου 2 με εκτιμώμενη αξία κάτω
των ορίων του άρθρου 235».
2. Στην περίπτωση (2) της παρ. 1 του άρθρου 2, η λέξη
«ΚΑΑ» αντικαθίσταται στο ορθό από τη λέξη «ΚΚΑ».
3. Στην υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης (9) της παρ.
1 του άρθρου 2, στο τέλος της φράσης «πλην των αναφερομένων στην υποπερίπτωση α΄ της παρούσας περίπτωσης» προστίθεται το παραληφθέν κόμμα (,).
4. Στην περίπτωση (5) της παρ. 2 του άρθρου 2, η
φράση «από την Προϊσταμένη Αρχή» αντικαθίσταται
στο ορθό από τη φράση «από την αναθέτουσα ή την
προϊσταμένη αρχή».
5. Στην περίπτωση (5) της παρ. 3 του άρθρου 2, η
φράση «από την Προϊσταμένη Αρχή» αντικαθίσταται
στο ορθό από τη φράση «από την αναθέτουσα ή την
προϊσταμένη αρχή».
6. Στο άρθρο 20 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 4 προεδρικού διατάγματος, εφαρμόζονται οι
διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3».
7.α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 37 τροποποιείται
ως εξής:
«5. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που
απαιτούνται, σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 36».
β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 37 καταργείται.
8.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
38 τροποποιείται ως εξής:
«3. Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς και τις ΚΑΑ ηλεκτρονικά
στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για όλες τις συμβάσεις
της παραγράφου 1:»
β. Στην παρ. 9 του άρθρου 38 η φράση «της παρ. 5»
αντικαθίσταται με τη φράση «της παρ. 4».
9. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 η φράση «της
περίπτωσης 19» αντικαθίσταται με τη φράση «της περίπτωσης 18».
10. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 41
τροποποιείται ως εξής:
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που
θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό,
περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,».
11. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
43 οι λέξεις «παραγράφου 4 του άρθρου 39» αντικαθίσταται στο ορθό από τις λέξεις «της παραγράφου 5 του
άρθρου 39».
12. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 45
αντικαθίσταται στο ορθό ως εξής:
«Η παράβαση της υποχρέωσης του προηγούμενου
εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα των αρμόδιων
οργάνων».

9706

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

13. Στη περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
49 διαγράφεται η φράση «ή μελέτης».
14. Το σημείο γ΄ στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 50 αντικαθίσταται στο ορθό ως
εξής:
«γ. η ύπαρξη των στοιχείων Α.1 έως Α.3 και Α.7 έως Α.
13 του υποφακέλου της υποπερίπτωσης Α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 45.»
15. Στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης κε΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 53 η φράση «του άρθρου
50» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «του άρθρου 51».
16. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 η φράση «στην παρ. 5» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «στην παρ. 4».
17. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 61 προστίθεται
δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ».
18. Στο τέλος της 3ης και 4ης υποπαραγράφου της παραγράφου 1 του άρθρου 67 η φράση «τέταρτο, πέμπτο
και έκτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29» αντικαθίσταται στο ορθό «τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 29».
19. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
74, αντικαθίσταται η φράση «1, 2 και 4» από το ορθό «1
και 2».
20. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 77
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών
φορέων και αν η υπό ανάθεση μελέτη ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες, πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά
όλες οι κατηγορίες».
21. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 91
αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 95».
22. Μετά το άρθρο 92 ο τίτλος «Ενότητα 7» διορθώνεται στο ορθό «Ενότητα 8» και μετά το άρθρο 98 ο τίτλος
«Ενότητα 8» διορθώνεται στο ορθό «Ενότητα 9».
23. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 94 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου
στις οποίες κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας - τιμής, τα περιεχόμενα του φακέλου
«Τεχνική Προσφορά» ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.»
24. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
97 αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν στο διαγωνισμό υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές, ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ’
ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες».
25. Στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 99 διαγράφεται η φράση «της υποπερίπτωσης εε΄».
26. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ της παρα-
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γράφου 1 του άρθρου 99 διαγράφεται η φράση «της
υποπερίπτωσης εε΄».
27. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 100, η φράση «παρ.
6» αντικαθίσταται από τη φράση «παρ. 5».
28. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 103 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα
αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης».
29. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
105 τροποποιείται ως εξής:
«Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει
για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 106».
30. Στο άρθρου 110 προστίθεται παράγραφος 6 ως
εξής:
«Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην παρ. 5
προεδρικού διατάγματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις των
παραγράφων 1 ως 4».
31. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
118 τροποποιείται ως εξής:
«Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ,
σύμφωνα με το άρθρο 66, με την επιφύλαξη του άρθρου
379 παράγραφος 3».
32. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 120 προστίθεται
δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ».
33. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 127 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, για την
ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο».
34. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω
περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν
από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το
50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίαςπλαίσιο.»
35. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 134 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Τα δημόσια έργα κατασκευάζονται με εγκεκριμένη
μελέτη εφαρμογής:».
36. Η παράγραφος 23 του άρθρου 153 αντικαθίσταται
ως εξής:
«23. Κατ’ εξαίρεση από το Δ΄ τρίμηνο του 2012 και
εντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής σ στον τύπο αναθεώρησης της παραγράφου 6 ορίζεται από τη σχέση
s (ή σ) = 1. Η διάταξη εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα του χρόνου
δημοπράτησης τους, εκτός από τις συμβάσεις με χρόνο δημοπράτησης πριν το Γ΄ τρίμηνο του 2012, για τις
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οποίες η αναθεώρηση των τιμών υπολογίζεται από το
Δ΄ τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν με τους ισχύοντες για
το Γ΄ τρίμηνο του 2012 συντελεστές αναθεώρησης και
με ελάχιστη τιμή εφαρμογής αυτών ίση με τη μονάδα
(1). Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να ορίζονται συντελεστές αναθεώρησης
αν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών μεγάλη απόκλιση από τις τιμές
του Γ΄ τριμήνου του 2012».
37. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 156, μετά τη φράση «περίπτωση α
' της παραγράφου 1 » προστίθεται φράση «του παρόντος
άρθρου».
38. Στην παρ. 2 του άρθρου 180 η φράση «προϊσταμένης αρχής» αντικαθίσταται από τη φράση «αναθέτουσας/ προϊσταμένης αρχής» και η φράση «εκτέλεση»
αντικαθίσταται από τη φράση «ανάθεση/εκτέλεση».
39. Στο άρθρο 180 η παράγραφος 6 καταργείται.
40. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 186 η φράση «παραγράφων 4 και 5» αντικαθίσταται
από τη φράση «παραγράφων 3 και 4».
41. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
188 η φράση «κατά την έννοια του άρθρου 72 παράγραφος 4 περίπτωση στ΄» αντικαθίσταται στο ορθό από τη
φράση «κατά την έννοια του άρθρου 73 παράγραφος 4
περίπτωση στ΄».
42. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 198 η φράση «στην παράγραφο 14» αντικαθίσταται
στο ορθό από τη φράση «στην παράγραφο 13».
43. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 207 η φράση
«άρθρο 209» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση
«άρθρο 206».
44. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 208 η φράση «παραγράφου 5» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση
«παραγράφου 3».
45. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
208, η φράση «παραγράφου 5 του άρθρου 120» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 11 του άρθρου 221».
46. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 209, η
φράση «άρθρο 71» αντικαθίσταται στο ορθό από τη
φράση «άρθρο 72».
47. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 215, η φράση «άρθρο 71» αντικαθίσταται στο ορθό
«άρθρο 72».
48. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 219 η φράση «παράγραφο 5» αντικαθίσταται στο ορθό «παράγραφο 3».
49.α. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 221 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας
ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένους στο
μητρώο της περίπτωσης η ' της παρούσας παραγράφου,
με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που
προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών».
β. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης στ της παραγράφου 8 του άρθρου 221 η φράση «προϊσταμένη αρχή»
αντικαθίσταται από τη φράση «αναθέτουσα αρχή».
γ. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α ' της παραγράφου 9 του άρθρου 221, μετά τη φράση: «Δύο από
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τα μέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι» προστίθεται φράση:
«κατηγορίας ΠΕ».
δ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου
221 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κλήρωση διενεργείται υποχρεωτικά με βάση το
ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων της παραγράφου 6
του άρθρου 118, μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του
μητρώου της περίπτωσης η ' της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με
βάση την έδρα της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 ή της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 9, κατά περίπτωση.»
ε. Προστίθεται πρώτο εδάφιο στην περίπτωση α ' της
παραγράφουΐ 1 του άρθρου 221 ως εξής:
«Συγκροτείται τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό
όργανο (Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης).»
στ. Προστίθεται περίπτωση στ΄ στην παράγραφο 11
του άρθρου 221 ως εξής:
«στ. Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί
το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα
και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά
γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.»
50. Η παράγραφος 2 του άρθρου 254 διαιρείται και το
τρίτο και τέταρτο εδάφιο αυτής αποτελούν παράγραφο
3 του ιδίου άρθρου.
51. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
256, η φράση «της απόφασης» αντικαθίσταται στο ορθό
από τη φράση «του προεδρικού διατάγματος».
52. Στο άρθρο 256 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 4 προεδρικού διατάγματος, εφαρμόζονται οι
διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3».
53.α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 259 τροποποιείται
ως εξής:
«6. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με την απόφαση της
παράγραφο 10 του άρθρου 258».
β. Η παράγραφος 7 του άρθρου 259 καταργείται.
54. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 268 η φράση «περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 263»,
αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «περιπτώσεις β΄
και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 263».
55. Στην αρχή της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 269 προστίθεται στο ορθό η φράση «στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών».
56. Στο άρθρο 286, η δεύτερη εκ των παραγράφων στις
οποίες έχει τεθεί ο αριθμός 2 αναριθμείται στο ορθό σε 3.
57. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 299 η φράση «περίπτωση α ' της παραγράφου 3 του άρθρου 263» αντικαθίσταται από τη φράση «περίπτωση α ' της παραγράφου
2 του άρθρου 263».
58. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 308, τα δύο τελευταία εδάφια αντικαθίστανται στο ορθό ως εξής:
«Ο αναθέτων φορέας απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει ένα φορέα που δεν πληροί σχετι-
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κό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73,
τους οποίους ανέφερε ο αναθέτων φορέας. Ο αναθέτων
φορέας μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα
την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 4 του άρθρου 73.»
59. Στη πρώτη παράγραφο του άρθρου 318 τίθεται
έμπροσθεν στο ορθό ο αριθμός 1.
60. Στο άρθρο 321 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 5 προεδρικού διατάγματος, εφαρμόζονται οι
διατάξεις των παραγράφων 1 ως 4».
61. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 323 μετά το τελευταίο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού
μελετών διαβιβάζεται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ένωσης εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του
διαγωνισμού».
62. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
336 η λέξη «επαληθεύει» αντικαθίσταται από τη φράση
«δύναται να επαληθεύσει».
63.α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 340 η λέξη
«Αρχή» αντικαθίσταται με τις λέξεις «Ενιαία Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων».
β. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
340 μετά τη λέξη «καθοδήγηση» προστίθενται οι λέξεις
«δια γενικών οδηγιών».
64. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 376 η φράση «και
290» αντικαθίσταται από τη φράση «, 290 και 330».
65. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 376 η φράση «του
άρθρου 120» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση
«των άρθρων 120 και 330».
66.α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής:
«31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80
έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση
του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1
α του άρθρου 176».
β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 377 η φράση «της
παρ. 11» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «των
παραγράφων 10 και 12».
67.α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 379 η φράση
«Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη
δημοσίευση του παρόντος,» αντικαθίσταται στο ορθό
από τη φράση «Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος
νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως,».
β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 379, η φράση «της
παραγράφου 2 του άρθρου 79» αντικαθίσταται στο ορθό
από τη φράση «της παραγράφου 3 του άρθρου 79».
68. Διαγράφεται η περίπτωση 39 του Προσαρτήματος
Α - Παράρτημα Ι - Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές.
69. Στο Προσάρτημα Δ΄ - Παράρτημα Ι (Πίνακας αντιστοίχισης της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), στο σημείο όπου
αναφέρεται η αντιστοίχιση του άρθρου 57 παράγραφος
1 (της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) «με το άρθρο 73 παράγραφος 1, πλην του τελευταίου εδαφίου», διαγράφεται η
φράση «πλην του τελευταίου εδαφίου».

Τεύχος Α’ 227/06.12.2016

70. Στο Προσάρτημα Δ΄ - Παράρτημα Ι (Πίνακας αντιστοίχισης της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), στο σημείο όπου
αναφέρεται η αντιστοίχιση του άρθρου 77 παράγραφος
4 (της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) με το «Άρθρο 106 παράγραφος 4», η αντιστοίχιση αντικαθίσταται με το «Άρθρο 110
παράγραφος 4».
71. Στο Προσάρτημα Δ΄ - Παράρτημα II (Πίνακας αντιστοίχισης της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), στο σημείο όπου
αναφέρεται η αντιστοίχιση του άρθρου 96 παρ. 2 (της
Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) με το «Άρθρο 323 παράγραφος
3», η αντιστοίχιση αντικαθίσταται «Άρθρο 96 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο» με το «Άρθρο 323 παράγραφος 3
δεύτερο εδάφιο».
72. Στο Προσάρτημα Δ΄ - Παράρτημα II (Πίνακας αντιστοίχισης της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), στο σημείο όπου
αναφέρεται η αντιστοίχιση του άρθρου 96 παράγραφος
3 (της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) με το άρθρο 323 παράγραφος 4 (του Ν. 4412/2016), η αντιστοίχιση αντικαθίσταται
«Άρθρο 96 παρ. 2 πέμπτο εδάφιο» με «Άρθρο 323 παρ.
2 δεύτερο εδάφιο».
73. Στο Προσάρτημα Δ' - Παράρτημα II (Πίνακας αντιστοίχισης της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), στο σημείο όπου
αναφέρεται η αντιστοίχιση του άρθρου 96 παράγραφος
4 (της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) με το άρθρο 323 παρ. 3 πρώτο εδάφιο (του Ν. 4412/2016), η αντιστοίχιση αντικαθίσταται «Άρθρο 96 παρ. 3» με «Άρθρο 323 παράγραφος
3 πρώτο εδάφιο».
74. Στο Προσάρτημα Δ΄ - Παράρτημα II (Πίνακας αντιστοίχισης της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), στο σημείο όπου
αναφέρεται η αντιστοίχιση του άρθρου 100 παράγραφος
1 τρίτο εδάφιο (της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) με το άρθρο
341 παράγραφος 1, διαγράφεται η φράση «τρίτο εδάφιο», και η αντιστοίχιση αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο
100 παρ. 1» με «Άρθρο 341 παράγραφος 1».
75. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 181 η φράση «στο
άρθρο 167» διορθώνεται στο ορθό «στο άρθρο 171».
76. Μετά την περίπτωση α΄ του άρθρου 334 προστίθεται περίπτωση β΄ ως εξής:
«β) συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου II του
Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι (άρθρα 134 έως 221) του παρόντος νόμου,» και οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ αναριθμούνται
σε γ΄ και δ΄ αντίστοιχα.
77. Στην περίπτωση 29 της παραγράφου 1 του άρθρου
2, μετά τη φράση «των οποίων η εκτιμώμενη αξία» προστίθεται η φράση «εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)».
78. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 34 η φράση «ενδεχομένως σε συνδυασμό με τον
τρόπο που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ αυτού»
αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση «ενδεχομένως
σε συνδυασμό με τον τρόπο που προβλέπεται στην περίπτωση α αυτού».
79. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 40, η φράση «ή, στο βαθμό
που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2
του άρθρου 39» αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση
«ή, στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 3 του άρθρου 39».
80. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 41, οι περιπτώσεις
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που σημειώνονται με τα γράμματα δ΄, ε΄ και στ΄ αντικαθίστανται στο ορθό σε γ΄, δ΄ και ε΄.
81. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 43, η φράση «της παραγράφου 2» αντικαθίσταται
στο ορθό από τη φράση «της παραγράφου 3».
82. Στην περίπτωση Β.9 της παραγράφου 7 του άρθρου 45, η λέξη «συμμετοχής» αντικαθίσταται στο ορθό
από τη λέξη «κατακύρωσης».
83. Στην περίπτωση θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου
73 η φράση «μετατάλληλα μέσα» διορθώνεται στο ορθό
«με κατάλληλα μέσα».
84. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 79, μετά τη φράση
«στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω
των ορίων» προστίθεται η φράση «πλην της απευθείας
ανάθεσης των άρθρων 118 και 328».
85. Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου
86, η φράση «της παραγράφου 3» αντικαθίσταται στο
ορθό από τη φράση «της παραγράφου 2».
86. Στο τέλος της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης
β΄ του άρθρου 93, προστίθεται εδάφιο:
«Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για συμβάσεις με απευθείας
ανάθεση των άρθρων 118 και 328».
Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 93 προστίθεται στο
τέλος η φράση «πλην της εγγύησης συμμετοχής».
Άρθρο 23
Η μη ανάρτηση στο ΚΗΔΜΗΣ αποφάσεων απευθείας
ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, μέχρι τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν επηρεάζει το κύρος της σύμβασης.
Άρθρο 24
Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 19 του Ν. 3429/2005 (Α΄
314), που προστέθηκε με το άρθρο 17 περίπτωση Α΄
του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) και αντικαταστάθηκε με την
παρ. 2 του άρθρου 240 του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86), αντικαθίσταται ως εξής:
«Επίσης, εξαιρείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.) και η ανώνυμη εταιρεία με
την επωνυμία Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και
Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), καθώς και οι θυγατρικές
της, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του
Ν. 3899/2010, οι οποίες εφαρμόζονται και για τους εργαζόμενους σε αυτή».
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΟΟΣΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ
ΤΟΥ ΟΟΣΑ
Άρθρο 25
Καταργούμενες διατάξεις Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν:
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«α) Η περίπτωση κ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του
Ν. 1959/1991 «Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 123), καθώς και η κοινή
υπουργική απόφαση A9/OIK/16954/1248/6.6.2000 των
Υπουργών Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών
«Ταξινόμηση Φ.Ι.Χ. αυτ/των μέχρι 8 τόνους σε μελισσοκόμους» (Β΄ 696).
β) Η περίπτωση α΄ του άρθρου 17 της κοινή υπουργική
απόφαση, 4616/ 52519/2016 των Υπουργών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υγείας, Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «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» (Β΄ 1367).
γ) Το 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).
δ) Το 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), με την επιφύλαξη των άρθρων 86, 89 έως 93 και 95 του Κανονισμού 528/2012
και του άρθρου 18 της κοινής υπουργικής απόφασης
4616/52519/2016 (Β' 1367) «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».
ε) Η υπουργική απόφαση 85418/1988 του Υπουργού
Γεωργίας «Τεχνική και μέθοδοι ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» (Β΄ 674).
στ) Η υπουργική απόφαση 1716/1999 του Υπουργού
Γεωργίας «Παρασκευαστής φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϋποθέσεις επαναχορήγησης έγκρισης
κυκλοφορίας των προϊόντων αυτών λόγω αλλαγής του
αντιπροσώπου ή του παρασκευαστή» (Β' 700).»
2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 26
Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων
Αγροτικών Προϊόντων
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καταργούνται:
α) Η παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3955/2011 (Α΄ 89).
β) Οι υποπεριπτώσεις εε΄ και στστ΄ της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 1, η παράγραφος 2 και η περίπτωση γ΄
της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3955/2011 (Α΄ 89).
γ) Η υπουργική απόφαση 225/32352/2014 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάθεση
εγγυητικής επιστολής για την εγγραφή των εμπόρων
αγροτικών προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων
Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του Ν. 3955/
2011 (Α΄ 89)» (Β΄ 618).
δ) Η κοινή υπουργική απόφαση 230/20798/2012 των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
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μων «Αντικατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 4 του
Ν. 3955/2011 (Α΄ 89) με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/
1986 (Α΄ 75). Υποβολή αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων
μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαδικασία
εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών του Ν. 3955/2011, καθώς
και περιεχόμενο του Μητρώου» (Β΄ 593).
2. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6
του Ν. 3955/2011 (Α΄ 89) αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση πρώτης υποτροπής του εμπόρου,
το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται σύμφωνα με τις
περιπτώσεις α΄ και β΄ καθορίζεται στο 50% του ποσού
των κατά περίπτωση αναφερόμενων συναλλαγών και
σε κάθε περίπτωση επόμενης υποτροπής στο 100% του
ποσού αυτών».
Άρθρο 27
Τροποποίηση της περίπτωσης 1
της υποπαραγράφου Ε10 της παρ. Ε΄
του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε10 της παρ. Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/
2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εμπορεύεται λιπάσματα υποχρεούται να απασχολεί σε κάθε εγκατάσταση εμπορίας λιπασμάτων υπεύθυνο επιστήμονα με
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια
λειτουργίας της εγκατάστασης.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ
Άρθρο 28
Καταργητικές διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) το άρθρο 7 του Ν. 3905/2010 (Α΄ 219),
β) η ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/38227 (Β΄1452/ 12.5.2012)
«Καθορισμός της διαδικασίας ενίσχυσης παραγωγών κινηματογραφικών έργων και επιχειρήσεων αιθουσών από τον
ειδικό φόρο του άρθρου 5 του Ν. 3905/2010»,
γ) η Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/76061/2587/ 44
(Β΄ 2278/16.8.2012) «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»,
δ) η ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (Β΄ 1483/
27.10. 2005) «Άσκηση του επαγγέλματος τεχνικού της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης»
ε) η ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/198/64287 (Β΄ 1812/
15.12.2003) «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».
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Άρθρο 29
Ρύθμιση θεμάτων κινηματογραφικής
παραγωγής
1. Η παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 3905/2010 (Α΄ 219)
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Μέχρι και το μισό του ποσού που υποχρεούται να
διαθέσει κάθε χρόνο εταιρία συνδρομητικής τηλεόρασης για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη παράγραφο, μπορεί
να διατίθεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ως
διαφημιστικός χρόνος για την τηλεοπτική διαφήμιση και
προώθηση κινηματογραφικών έργων.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 8 του
Ν. 3905/2010 (Α΄ 219) καταργείται από 1.1.2015.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ
Άρθρο 30
Ρύθμιση θεμάτων Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης
1. Αντικαθίστανται τα άρθρα 1 και 2 του ν.δ. 49/1968
(Α΄249), όπως έχει κωδικοποιηθεί με το β.δ. 281/1973
(Α΄ 84), ως ακολούθως:
«Άρθρο 1
1. Ως Φορτηγό αυτοκίνητο Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.)
θεωρείται το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται
αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών
αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγέλματος του ιδιοκτήτη του, απαγορευομένης σε κάθε περίπτωση της
άμεσης ή έμμεσης είσπραξης κομίστρου με οποιονδήποτε τρόπο για τις μεταφορές που διενεργούνται με αυτό.
Στον όρο «φορτηγό αυτοκίνητο» περιλαμβάνεται το
αυτοτελές όχημα, ο συρμός, το αρθρωτό όχημα, ως και
το τρίτροχο και τετράκυκλο, του οποίου η μάζα κενού
οχήματος είναι μικρότερη ή ίση των 500 kg, μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, των οποίων η μέγιστη καθαρή ισχύς
του κινητήρα δεν υπερβαίνει τα 15 kW στην περίπτωση
οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων.
Στην έννοια του ιδιοκτήτη περιλαμβάνεται και ο αγοραστής αυτοκινήτου με παρακράτηση της κυριότητας
από τον πωλητή και ο κατέχων αυτοκίνητο με οποιαδήποτε σχέση μίσθωσης.
2. Κατά τις μεταφορές με Φ.Ι.Χ., αυτοκίνητο πρέπει να
πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω όροι:
α) Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ανήκουν στην
επιχείρηση ή στον επαγγελματία ή να έχουν πωληθεί,
αγορασθεί, μισθωθεί ή εκμισθωθεί, παραχθεί, εξορυχθεί,
μεταποιηθεί ή επισκευασθεί από αυτήν ή αυτόν ή είναι
είδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών
αναγκών τους.
β) Η μεταφορά εξυπηρετεί την προσκόμιση των εμπορευμάτων προς την επιχείρηση, την αποστολή τους από
αυτή ή τη μετακίνηση τους είτε εντός είτε εκτός της επιχείρησης για λογαριασμό της.
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γ) Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο οδηγείται από τον επαγγελματία
ή από προσωπικό που απασχολείται από την επιχείρηση,
ή από προσωπικό που τίθεται στη διάθεση της επιχείρησης δυνάμει συμβατικής υποχρέωσης.
δ) Οι μεταφορές αυτές συνιστούν απλώς επικουρική
δραστηριότητα στο πλαίσιο του συνόλου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
Ειδικότερα, το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μικτού βάρους κάτω
των 4,000 χιλιόγραμμων μπορεί να οδηγείται εκτός των
παραπάνω περιπτώσεων και από μέλη της οικογενείας
του ιδιοκτήτη του. Για ειδικές περιπτώσεις κυκλοφορίας βυτιοφόρων Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, που εξυπηρετούν
ανάγκες μεταφοράς υγρών καυσίμων σε περιφέρειες
μικρών νησιών και ανήκουν σε επιχειρήσεις εμπορίας
πετρελαιοειδών, η έδρα των οποίων είναι σε άλλη περιφέρεια εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Υποδομών και
Μεταφορών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως με κοινή απόφαση τους
ρυθμίζουν τις σχέσεις εργασίας των οδηγών των αυτοκινήτων αυτών με την επιχείρηση.
Άρθρο 2
1. Άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων χορηγούνται
σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
κοινοπραξίες, που ασκούν κερδοσκοπικό ή βιοποριστικό επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα, καθώς και σε
κοινωφελή ιδρύματα και οργανισμούς κοινής ωφελείας,
γενικά υπό τους όρους και προϋποθέσεις των επομένων
παραγράφων.
2. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός
ή περισσοτέρων Φορτηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσεως μέχρι 4.000 χιλιόγραμμων μικτού βάρους, ως και
τρίτροχων φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως, με
δικαίωμα κυκλοφορίας σε όλη την επικράτεια στα παραπάνω πρόσωπα, αφού καταβληθεί από αυτά υπέρ του
Δημοσίου, εφάπαξ εισφορά ως εξής:
α) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα:
αα) Μικτού βάρους μέχρι 1200 χιλιόγραμμα σε ευρώ
235.
αβ) Μικτού βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε
ευρώ 295.
αγ) Μικτού βάρους από 2001 -2400 χιλιόγραμμα σε
ευρώ 350.
αδ) Μικτού βάρους από 2401 -4000 χιλιόγραμμα σε
ευρώ 410.
β) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα:
βα) Μικτού βάρους μέχρι 1201 χιλιόγραμμα σε ευρώ
150.
ββ) Μικτού βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε
ευρώ 175.
βγ) Μικτού βάρους από 2001-2400 χιλιόγραμμα σε
ευρώ 205 και
βδ) Μικτού βάρους από 2401 -4000 χιλιόγραμμα σε
ευρώ 235.
γ) Για τα τρίτροχα φορτηγά με κλειστό ή ανοικτό αμάξωμα σε ευρώ 60.
Η παραπάνω εισφορά υπέρ του Δημοσίου περιορίζεται στο 1/3 για αυτοκίνητα που ανήκουν σε γεωργι-
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κές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές,
σηροτροφικές, αλιευτικές επιχειρήσεις, δασεργάτες,
ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών - δασικών συνεταιρισμών και δασικών επιχειρήσεων, καθώς και για
αυτοκίνητα που εκποιούνται από τον Ο.Δ.Δ.Υ.. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός φορτηγού
αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, μικτού βάρους μέχρι
2.500 χιλιόγραμμων, στους μη κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες, εφόσον αυτοί αποκτούν και δηλώνουν αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική
δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτήν καταβάλλεται
ολόκληρη η, υπέρ του Δημοσίου, εφάπαξ εισφορά, που
προσδιορίζεται στην παρούσα παράγραφο. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υποδομών και Μεταφορών
καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά
για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, καθώς και κάθε
σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης.
3.α) Άδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιόγραμμων, χορηγούνται αποκλειστικά για την άσκηση
κερδοσκοπικού επαγγέλματος ή τη λειτουργία επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων και των γεωργικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, σηροτροφικών, μελισσοκομικών, αλιευτικών, δασικών, καθώς και σε δασεργάτες
η ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών - δασικών συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το ασκούμενο επάγγελμα ή η επιχείρηση έχει
μεταφορικό έργο τέτοιο, που για την εξυπηρέτηση του
απαιτείται η χρήση του φορτηγού αυτοκινήτου.
β) Κατά τη χορήγηση καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά
υπέρ του Δημοσίου που καθορίζεται:
βα) Για φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα σε
ευρώ 410 προσαυξανόμενο κατά 0,05 ευρώ ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιόγραμμων μικτό
βάρος.
ββ) Για φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα σε
ευρώ 235 ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιόγραμμων μικτό βάρος.
Τα παραπάνω ποσά αναπροσαρμόζονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών
και Μεταφορών.
4. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων Φορτηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης,
υποβάλλεται αίτημα στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου ή
του προσώπου που εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο ή
νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου αυτών.
β. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων τριάντα
(30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, με τη οποία
βεβαιώνεται η έναρξη και λειτουργία της επιχείρησης
και το αντικείμενο αυτής.
γ. Βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως επαγγέλματος ή διοικητική άδεια ή εγγραφή σε μητρώο εφόσον
απαιτείται για την άσκηση της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας.
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Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επαγγελματικές δραστηριότητες για τις οποίες
απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών του εδαφίου γ΄ της παρούσας, μπορούν να εξαιρούνται από την
υποβολή αυτών.
Η κατηγορία της αιτούμενης άδειας του Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινήτου προσδιορίζεται στην αίτηση
που υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών
και Επικοινωνιών.
Για τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης από την
οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας μεταφορών
περί κατάθεσης των στοιχείων κυκλοφορίας των κατεχόμενων Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης ή βεβαίωσης περί
μεταβίβασης αυτών.
5. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται ο
έλεγχος της απόδειξης της πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειων
κυκλοφορίας Φορτηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης
ή για τη μεταβολή των όρων κυκλοφορίας τους, αυτός
παύει να ισχύει.
6. Επιτρέπεται η χορήγηση μιας μόνο άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού αυτοκινήτου οχήματος Ιδιωτικής Χρήσης
μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλιόγραμμων σε μεταφορικές επιχειρήσεις και σε γραφεία και πρακτορεία μεταφορών για τη μεταφορά αποκλειστικά και μόνο υλικών
συσκευασίας που ανήκουν σε αυτές και τα οποία πρέπει
να αναγράφονται στη χορηγούμενη άδεια κυκλοφορίας.
7. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, δύναται να καθορίζονται οι όροι
και προϋποθέσεις κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα
οποία έχουν σταθερά συνδεδεμένα με το όχημα μηχανήματα, χρήσιμα για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των
επαγγελματικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγελματία. Κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των
Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής καταβάλλεται
εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά ανάλογη με τα
αναφερόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος
άρθρου.
8. Η εισφορά που προβλέπεται από την παρ. 3 περιορίζεται στο 1/3 προκειμένου για Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που
ανήκουν σε γεωργικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές
μελισσοκομικές και σηροτροφικές αλιευτικές επιχειρήσεις, σε δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών - δασικών συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων.
9. Η εισφορά που ορίζεται από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο
από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. βάσει των απογραφικών δελτίων των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και καταβάλλεται:
α) Εάν δεν υπερβαίνει τα 350 ευρώ, εφάπαξ κατά τη
χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας.
β) Εάν υπερβαίνει τα 350 ευρώ, καταβάλλεται σε έξι
(6) μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη κατά τη
χορήγηση της άδειας και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι
την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες
ημέρα των επόμενων μηνών, από το μήνα που χορηγήθηκε η άδεια.
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Αν η βεβαίωση ενεργηθεί μετά την πάροδο προθεσμίας πληρωμής μερικών δόσεων, οι δόσεις αυτές καταβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα πληρωμής της δόσης
που λήγει μετά τη βεβαίωση. Το ποσό της κάθε δόσης,
εκτός της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των
235 ευρώ.
Αν όμως για την τελευταία δόση προκύπτει ποσό μέχρι
120 ευρώ, αυτό προσαυξάνει το ποσό της προηγούμενης
δόσης.
Η μη εμπρόθεσμη καταβολή μιας των παραπάνω δόσεων συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος καταβολής της εισφοράς σε δόσεις, ολόκληρο δε το υπόλοιπο
ποσό της εισφοράς καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό από την ημερομηνία απώλειας του δικαιώματος.
Στην περίπτωση αυτήν αφαιρούνται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας πινακίδες του αυτοκινήτου, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση
του οφειλομένου ποσού της εισφοράς.
10. Η κατά τα παραπάνω οριζόμενη εφάπαξ υπέρ του
δημοσίου εισφορά καταβάλλεται όταν κυκλοφορεί για
πρώτη φορά φορτηγό αυτοκίνητο ή τρίτροχο όχημα ως
ιδιωτικής χρήσης.
11. Απαλλάσσονται της καταβολής της, δια του παρόντος άρθρου οριζόμενης υπέρ του Δημοσίου εισφοράς,
τα βυτιοφόρο αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά και διανομή πόσιμου νερού σε περιοχές που δεν υδρεύονται,
καθώς και τα φορτηγά κλειστού αμαξώματος αποκομιδής απορριμμάτων. Τα ανωτέρω απαλλασσόμενα από
την καταβολή εισφοράς, υπέρ του Δημοσίου, φορτηγά
αυτοκίνητα έχουν δικαίωμα κυκλοφορίας μόνο στο νομό
όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης. Τα φορτηγά
κλειστού αμαξώματος αποκομιδής απορριμμάτων δύνανται να κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα, μόνον εφόσον
καταβάλλουν την προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο εισφορά υπέρ του Δημοσίου. Οι όροι, οι προϋποθέσεις
και περιορισμοί, με τους οποίους θα είναι δυνατή η
κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών, καθορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
12. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μετα
φορών καθορίζονται κατηγορίες φυσικών ή νομικών
προσώπων (όπως Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., σωματεία, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, σύλλογοι, πολιτικά κόμματα,
κατηγορίες επαγγελματιών), στα οποία μπορεί να δοθεί
το δικαίωμα ταξινόμησης Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης
αυτοκινήτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την άσκηση
του επαγγέλματος ή την επίτευξη του σκοπού τους.
Με την ίδια αυτή απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, το μεταφορικό
έργο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων
του προηγούμενου εδαφίου.
13. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης ανεξάρτητων αδειών κυκλοφορίας
και πινακίδων ρυμουλκούμενων σε Φορείς Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων του άρθρου 30 του Ν. 3536/2007,
αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους.
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Κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των ανεξάρτητων αυτών μονάδων καταβάλλεται εφάπαξ υπέρ του
Δημοσίου εισφορά ανάλογη με τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, όπως αυτή ισχύει.
Στην ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των ανεξάρτητων μονάδων για κάθε αυτοκίνητο, καθώς και ο τύπος
των πινακίδων.
14. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού,
καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος
ως προς τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία
χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων
ιδιωτικής χρήσης γενικά και ανά κατηγορία. Με όμοιες
αποφάσεις μπορούν να καθορίζονται δικαιολογητικά για
τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, με τα οποία βεβαιώνεται μεταξύ άλλων ανά κατηγορία η καταλληλότητα
του οχήματος για την τήρηση των όρων προστασίας της
δημόσιας ασφάλειας, υγείας και του περιβάλλοντος.»
2. Αντικαθίσταται το άρθρο 4 του Ν.δ. 49/1968 (Α '
249), όπως έχει κωδικοποιηθεί με το Β.δ. 281/1973 ως
ακολούθως:
«Άρθρο 4
1. Απαγορεύεται:
α) Η μεταφορά με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα, έστω και δωρεάν,
υλικών και αντικειμένων πέραν αυτών που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου.
β) Η μεταφορά με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα αγαθών άλλων από
εκείνα, που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τους.
γ) Η χρησιμοποίηση του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου για σκοπό
διάφορο από εκείνο για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια
κυκλοφορίας του.
δ) Η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητου σε τρίτο πρόσωπο, νομικό
ή φυσικό πλην σε κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει
εξαρχής, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου.
ε) Η με οποιονδήποτε τρόπο είσπραξη κομίστρου για
εκτελούμενες με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μεταφορές.
στ) Η οδήγηση Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων από πρόσωπα που
δεν αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 1 του παρόντος.
ζ) Η μεταφορά προσώπων με όχημα προοριζόμενο
για τη μεταφορά εμπορευμάτων πέραν του αναγραφόμενου στην άδεια κυκλοφορίας αριθμού, σύμφωνα με
την έγκριση τύπου του οχήματος.
η) Η κυκλοφορία Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου εφόσον έχουν
πάψει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της
άδειας κυκλοφορίας.
θ) Η κυκλοφορία Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου εφόσον έχει διακοπεί η λειτουργία της επιχείρησης για οποιονδήποτε λόγο.
2. Κατ’ εξαίρεση της περίπτωσης ζ΄ της προηγούμενης
παραγράφου επιτρέπεται:
α) Η μεταφορά προσώπου απασχολούμενων στην
εκτέλεση παραγωγικών έργων ή σε άλλες επιχειρήσεις
από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο της εργασίας και
αντίστροφα με Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα
που ανήκουν στις εν λόγω επιχειρήσεις, χωρίς καταβολή κομίστρου, εφόσον ο τόπος εργασίας τους δεν εξυ-
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πηρετείται συγκοινωνιακά και τα εν λόγω αυτοκίνητα
πληρούν τους όρους ασφαλείας που καθορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Με
την αυτή ή όμοια απόφαση καθορίζονται και οι λοιποί
όροι και προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία χορήγησης άδειας για μεταφορά των παραπάνω προσώπων.
β) Η μεταφορά μέχρι 3 εργατών ή τεχνιτών με Φορτηγά
Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές, γεωργικές
επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις και εμπορικές εν γένει
επιχειρήσεις από τα καταστήματα της επιχείρησης για τη
συνοδεία, εκφόρτωση και παράδοση στους τόπους προορισμού των παραγομένων και πωλουμένων από αυτές
προϊόντων ή για τη συνοδεία, φόρτωση ή εκφόρτωση
υλικών και εργαλείων που υπηρετούν τις λειτουργικές
τους ανάγκες.»
3. Τα άρθρα 1, 2 , 3, 7 και 15 του Ν. 1959/1991 (Α΄ 123)
καταργούνται.
Άρθρο 31
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Κεφαλαίου Β΄ της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. Α2/29542/5347/1991(Β΄ 707)
αντικαθίστανται ως ακολούθως:
« 1. Η διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών
γενικά με Φορτηγά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης, πλην
βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων,
επιτρέπεται μόνον εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι
παρακάτω όροι:
α. Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ανήκουν στην επιχείρηση ή στον επαγγελματία υπέρ της οποίας ή του
οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου ή έχουν πωληθεί, αγορασθεί, μισθωθεί ή εκμισθωθεί, παραχθεί, εξορυχθεί, μεταποιηθεί ή επισκευασθεί από αυτή ή αυτόν ή είναι είδη απαραίτητα για την
εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών της επιχείρηση ή
του επαγγελματία.
Για την απόδειξη των αναφερομένων στην παρούσα
παράγραφο οι οδηγοί των αυτοκινήτων αυτών πρέπει να
έχουν μαζί τους έντυπο έγγραφο (τιμολόγιο, άλλο φορολογικό στοιχείο κ.λπ.), το οποίο συμπληρώνεται από
τον υπεύθυνο της μεταφοράς και αποτελεί συνοδευτικό
έγγραφο, το οποίο επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση του στις
αρμόδιες αρχές ελέγχου.
β. Η μεταφορά εξυπηρετεί την προσκόμιση των εμπορευμάτων προς την επιχείρηση, την αποστολή τους από
αυτή ή τη μετακίνηση τους είτε εντός είτε εκτός της επιχείρησης για λογαριασμό της.
γ. Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο οδηγείται από τον επαγγελματία ή από προσωπικό που απασχολείται από την επιχείρηση, ή από προσωπικό που τίθεται στη διάθεση της
επιχείρησης δυνάμει συμβατικής υποχρέωσης. Το Φ.Ι.Χ.
αυτοκίνητο μικτού βάρους κάτω από 4.000 χιλιόγραμμα
μπορεί να οδηγείται και από μέλη της οικογενείας του
ιδιοκτήτη του.
δ. Οι μεταφορές με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα είναι απαραίτητες
στο πλαίσιο των κυρίων δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του επαγγελματία και για τη διενέργεια αυτών δεν
εισπράττεται άμεσα ή έμμεσα κόμιστρο.
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ε. Δεν μεταφέρουν άλλα εμπορεύματα ή υλικά πέραν
αυτών που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τους.
2. Τα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα επιτρέπεται επίσης να διενεργούν και διεθνείς μεταφορές.»
2. Καταργούνται από 11 Αυγούστου 2015 οι παρακάτω διατάξεις της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ.
Α2/29542/5347/1991(Β΄ 707):
α. Η περίπτωση αα΄ (βεβαίωση) και η περίπτωση ββ΄
(υπεύθυνη δήλωση) για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας αγροτικού Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ΄.
β. Η περίπτωση δ΄ (βεβαίωση) της παραγράφου 2 του
Κεφαλαίου Δ΄.
γ. Οι παράγραφοι 3, 5, 6 και 8 του Κεφαλαίου Δ΄.
3. Καταργείται η περίπτωση δδ΄ της παραγράφου 2
του Κεφαλαίου Γ΄ (υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων) της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. Α2/29542/
5347/1991 (Β΄ 707) για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας
επαγγελματικού Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ
Άρθρο 32
Καταργητικές διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α. το εδάφιο γ΄ της παρ. 3 και το εδάφιο β΄ της παρ. 8
του άρθρου 24 του Ν. 1746/1988 (Α΄ 2),
β. το άρθρο 54 του α.ν. 1093/1938 (Α΄ 68),
γ. ο α.ν. 582/1945 (Α΄ 244),
δ. το άρθρο 4 και η παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.δ. 3619/
1956 (Α΄ 277),
ε. το άρθρο 5 του Ν. 1446/1984 (Α΄ 80),
στ. οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 22 του Ν.δ.
1004/1971 (Α΄ 199),
ζ. το Β.δ. 433/1963 (Α΄ 124),
η. το Ν.δ. 3757/1957 (Α΄ 184),
θ. το άρθρο 2, η παρ. 2 του άρθρου 6 και το άρθρο 10
του Ν. 4286/1963 (Α΄ 41),
ι. οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν. 3021/
2002 (Α΄ 143),
ια. το Π.δ. 235/2003 (Α΄ 210) και
ιβ. ο Α.ν. 1092/1938 (Α΄ 68), πλην των άρθρων 1, 2, 4
και 5.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ
Άρθρο 33
Καταργητικές και τροποποιητικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
οι διατάξεις:
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α. Των παραγράφων 2,4 και 5 του άρθρου 6, της
παραγράφου 2 του άρθρου 7, της παραγράφου 1 και
3 του άρθρου 8, της παραγράφου 2 του άρθρου 9,
της παραγράφου 2 του άρθρου 12, της παραγράφου
6 του άρθρου 13, του έκτου, έβδομου και όγδοου
εδαφίου της παραγράφου 4 και της περιπτώσεως β΄
της παραγράφου 5 του άρθρου 17 και της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172), όπως
ισχύουν.
β. Της περίπτωσης στ ' της παρ. 1 του άρθρου 11 του
Ν. 1316/1983 (Α΄ 3), όπως ισχύει.
γ. Της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4052/2012 (Α΄ 41),
όπως ισχύει.
δ. Της παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 5607/1932 (Α΄ 300),
όπως ισχύει.
ε. Της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 της
κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό ΔΥΓ3α/ΓΠ.
132979/2005 (Β΄ 352), όπως ισχύει.
στ. Της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό A6/
2880/1980 (Β΄ 828).
ζ. Της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2166/1993 (Α΄ 137),
όπως ισχύει.
2. Η παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 2166/1993 (Α΄ 137),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι εταιρείες στις οποίες παρασχέθηκε σχετική
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακαποθήκης ή
άδεια χονδρικής πώλησης με είδος δραστηριότητας
την φαρμακαποθήκη, υποχρεούνται πριν από την
έναρξη των δραστηριοτήτων τους να προσλάβουν
υπεύθυνο επιστήμονα φαρμακοποιό, που διαθέτει
τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του
Ν. 1963/1991 (Α΄ 138) και δεν ασκεί άλλο επιτήδευμα
ή κατέχει άλλη έμμισθη θέση. Ο νόμιμος εκπρόσωπος των εταιρειών αυτών, των οποίων οι μέτοχοι ή
οι εταίροι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή τα μέλη της διοίκησης τους δεν απαιτείται να είναι φαρμακοποιοί,
έχει το δικαίωμα να μετέχει με δικαίωμα ψήφου και
ανεξάρτητα από το εάν έχει ή όχι την ιδιότητα του
φαρμακοποιού, στις τακτικές και έκτακτες γενικές
συνελεύσεις του «Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαπο-θηκαρίων» ως ισότιμο μέλος αυτού και δικαιούται
να εκλέγει και να εκλέγεται ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του
Πειθαρχικού Συμβουλίου τούτου, υπό τους λοιπούς
όρους και προϋποθέσεις, που ορίζουν οι διατάξεις
των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 11, του
Π.δ. 613/1977 (Α΄ 199)».
Άρθρο 34
Η παρ. 3 του άρθρου 99 του Ν. 4052/2012 (Α΄ 41) καταργείται.
Άρθρο 35
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος ξεκινά από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Οικονομίας και Ανάπτυξης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός Οικονομικών

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Υγείας

Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υποδομών και Μεταφορών

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2016
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*01002270612160024*

