ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ΄, 29 Nοεµβρίου 2016,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό
και λοιπές διατάξεις

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 σύστασή τους απαιτεί την έγκριση της σύστασης
από αρµόδια διοικητική αρχή,
στ) άλλες περιπτώσεις που ρητά εξαιρούνται από ειδικές διατάξεις νόµων.
3. Αν η ειδική νοµοθεσία που διέπει τη σύσταση Εται-

ρείας (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:
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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, 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 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 κείµενες διατάξεις, είναι δικαιούχοι και αποδίδουν το
τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού, όπου απαιτείται,
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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 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 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.
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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 διάθεσή 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
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:
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
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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) η 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 αντίγραφων 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.
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) Υπόδειγµά του είναι προσπελάσιµο από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..
3. Σε κάθε περίπτωση, καταστατικό το οποίο δεν ακο-

λουθεί 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»).
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) µη-
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νών από την αρχική δέσµευση της επωνυµίας και του
διακριτικού τίτλου και της τυχόν παράτασής 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 Έγκριση, 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., προϋποθέτουν
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. Για
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 ο-

ποίες 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.»
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, πλην της παραγράφου 5, τίθενται σε εφαρµογή δύο (2) µήνες µετά τη
δηµοσίευση 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 υ.α.
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 δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την έκδοση αυτής συνεχίζει να ισχύει η
υ.α. Κ1-802/2011 (Β΄ 470), εκτός από τα εδάφιά 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
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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 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, 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 εγκατάστασής 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 βυτιοφόρα (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 άδειάς 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 αγο-
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ράς 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 άδειάς του, ή το
εµπορικό σήµα του µεταφορέα µε τον οποίο έχει 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 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’ αρίθµ.
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 υ.α. Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση
Κανόνων Διακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων
και Παροχής Υπηρεσιών» (Β΄ 2090)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 44 της υ.α. 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. H παρ. 9 του άρθρου 98 της υ.α. 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 (A΄ 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 µορφοποίησή 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, 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 ΜΜΕ) 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.»
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).»
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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 ιδιότητά τους, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες
και µε τα χαρακτηριστικά της ελεγχόµενης επένδυσης, ο
χρόνος και ο τρόπος συγκρότησής τους, ανάλογα και µε
το είδος του ελέγχου, οι αρµοδιότητές τους, το αντικείµενο του ελέγχου, το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου υποχρεούνται να διενεργήσουν τον έλεγχο και να παραδώσουν την έκθεσή 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 ι΄ 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.»
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‰), 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
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..»
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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 (Α΄147) εξαιρουµένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται µετά
από σύµφωνη γνώµη της Αρχής, εφόσον οι συµβάσεις
αυτές εµπίπτουν, λόγω της εκτιµώµενης αξίας τους, στο
πεδίο 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 ασκήσεώς 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 α-

νώτατα 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:
«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 ε-
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µπειρία, 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 ανακύπτουν, 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:
«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».
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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».
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 παραγράφου 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 αξιόλογησης.»
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 συµφωνίας- πλαίσιο.»
35. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 134 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Τα δηµόσια έργα κατασκευάζονται µε εγκεκριµένη
µελέτη εφαρµογής:».
36. H 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
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βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα του χρόνου δηµοπράτησής τους, εκτός από τις συµβάσεις µε χρόνο δηµοπράτησης πριν το Γ΄ τρίµηνο του 2012, για τις 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 παράγραφo 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 ΤΕ, 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 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
παραγράφου11 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 σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισµού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73,
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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 1α
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 δηµοσίευσή 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».
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 ΙΙ (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 ΙΙ (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 ΙΙ (Πίνακας αντιστοίχισης της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), στο σηµείο όπου αναφέρεται η αντιστοίχιση του άρθρου 96 παράγραφις 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 ΙΙ (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 I (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
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».
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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:
«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 κ.υ.α.
A9/οικ/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 κ.υ.α., 4616/
52519/2016 των Υπουργών, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού, Υγείας, Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Καθορισµός συµπληρωµατικών µέ-

τρων 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 κ.υ.α. 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 υ.α. 85418/1988 του Υπουργού Γεωργίας «Τεχνική
και µέθοδοι ελέγχου γεωργικών φαρµάκων» (Β΄ 674).
στ) Η υ.α. 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 δηµοσίευσή 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 υ.α. 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 κ.υ.α. 230/20798/2012 των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «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.»

17
Άρθρο 27
Τροποποίηση της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου
Ε10 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

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.»

Άρθρο 30
Ρύθµιση θεµάτων Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης

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(B΄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».
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.

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 µετακίνησή 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.
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 χιλιογράµµων 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 Αλ-
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ληλεγγύης, όπως µε κοινή απόφασή 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 τριτρόχων 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 γεωργικές, 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) Αδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, µικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιογράµµων, 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 εξυπηρέτησή 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 χιλιογράµµων µικτό βάρος.
ββ) Για φορτηγά αυτοκίνητα µε ανοικτό αµάξωµα σε
ευρώ 235 ανά χιλιόγραµµο για το πέραν των 4.000 χιλιογράµµων 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.
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 άδειών
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 χιλιογράµµων 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.
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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.
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 βυτιοφόρα 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 Μεταφορών 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. 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
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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 αναγραφό-µενου 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 εξυπηρετείται 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 υ.α.
υπ΄ αριθµ. 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 ζήτησή του
στις αρµόδιες αρχές ελέγχου.

β. Η µεταφορά εξυπηρετεί την προσκόµιση των εµπορευµάτων προς την επιχείρηση, την αποστολή τους από
αυτή ή τη µετακίνησή 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.
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 υ.α. υπ΄ αριθµ. 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 υ.α. υπ’ αριθµ. 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.
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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:
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
κ.υ.α. µε αριθµό ΔΥΓ3α/ΓΠ.132979/2005 (Β΄352), όπως ισχύει.
στ. Της κ.υ.α. µε αριθµό Α6/2880/1980 (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. O νόµιµος εκπρόσωπος των εταιρειών αυτών, των οποίων οι µέτοχοι ή οι εταίροι ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή
τα µέλη της διοίκησής 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 Φαρµακαποθηκαρίων» 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.
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Άρθρο 35
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος ξεκινά από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.

Αθήνα,

2016
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