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Μάρτιος  2014 

 

∆ιοικητικές Α�λουστεύσεις: Κατάργηση ε�ικύρωσης εγγράφων – Κατάργηση 
δηµοσιεύσεων στο ΦΕΚ/ΤΑΕ – ΕΠΕ και ΓΕΜΗ – Α�λουστεύσεις στις διαδικασίες 

Προµηθειών του ∆ηµοσίου 

Πρόσφατα ψηφίσθηκε ο ν. 4250/2014, µε τον ο�οίο ε�ιχειρούνται διοικητικές 
α�λουστεύσεις, �ου στοχεύουν στην ανακούφιση �ολιτών και ε�ιχειρήσεων α�ό 
γραφειοκρατικά και διοικητικά βα ́ρη και, ε�ι�λέον, σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του 
νόµου, σε βάθος χρόνου, στοχευ ́ουν και στη δια�αιδαγώγηση των �ολιτών σε ε ́να νέο φιλικό 
�εριβα ́λλον σχέσεω ́ν τους µε το Κράτος, ό�ου ο «υ�εύθυνος �ολίτης» θα έχει θετικό ρόλο στη 
διοικητική δράση �ου τον αφορά. Ειδικότερα: 

1. Κατάργηση ε�ικύρωσης εγγράφων 

Με το άρθρο 1 ν. 4250/2014, καταργείται η υ�οχρέωση υ�οβολής �ρωτότυ�ων ή 
ε�ικυρωµένων αντιγράφων α�ό τους ενδιαφερόµενους, στο σύνολο των συναλλαγω ́ν τους µε 
το ∆ηµόσιο, τους ΟΤΑ, τα ν�δδ, τα ∆ικαστήρια, τα ν�ιδ, �ου, α ́µεσα η ́ ε ́µµεσα, ελε ́γχονται 
α�ό το κράτος, τις δηµόσιες ε�ιχειρήσεις και οργανισµούς του ν. 3429/2005, καθώς και τα 
νοµικά �ρόσω�α και τις ε�ιχειρήσεις των ΟΤΑ, ο ́ταν �ρόκειται για ε ́γγραφα, τα ο�οία ε ́χουν 
εκδοθεί α�ο ́ τις υ�ηρεσι ́ες και τους φορει ́ς αυτούς. Η α�αίτηση υ�οβολής �ρωτότυ�ων 
εγγράφων, �ου έχουν εκδοθεί α�ό τους �ροαναφερόµενους φορείς, όταν �ροβλέ�εται ρητά 
α�ό την κείµενη νοµοθεσία, καταργείται µε την �αρέλευση τριών µηνών α�ό τη 
δηµοσίευση του νόµου, η ο�οία συντελέστηκε την 26.03.2014, ενώ, εντός του 
�ροαναφερόµενου χρονικού διαστήµατος, µε α�όφαση του Υ�ουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µ�ορεί να διατηρείται σε διαδικασίες η 
α�αίτηση υ�οβολής �ρωτότυ�ων εγγράφων, εφόσον το ε�ιβάλλουν εξαιρετικοί λόγοι, �ου 
αναφέρονται σε αυτή. Ε�ίσης, η κατάργηση της υ�οχρέωσης υ�οβολής �ρωτότυ�ων ή 
ε�ικυρωµένων αντιγράφων δεν ισχύει για έγγραφα, �ου �ροορίζονται για δικαστική 
χρήση.  

Αντί των �ρωτοτύ�ων ή των ε�ικυρωµένων αντιγράφων, �ου υ�έβαλαν µέχρι σήµερα, οι 
ενδιαφερόµενοι (�ολίτες ή ε�ιχειρήσεις) θα υ�οβα ́λλουν εφεξής στις υ�ηρεσι ́ες και τους 
φορει ́ς �ου εµ�ί�τουν στη ρύθµιση, α�λα ́, ευανα ́γνωστα, φωτοαντι ́γραφα και στη συνέχεια 
οι υ�ηρεσίες και οι φορει ́ς αυτοί θα υ�οχρεούνται να διενεργούν δειγµατολη�τικό ε ́λεγχο, σε 
�οσοστό τουλα ́χιστον �έντε τοις εκατό (5%) των φωτοαντιγράφων, �ου ε ́χουν υ�οβληθει ́ σε 
ετήσια βα ́ση. Η υ�οβολή α�λω ́ν, ευανα ́γνωστων, φωτοαντιγρα ́φων, στο �λαίσιο µιας 
διοικητικής ή α ́λλης διαδικασι ́ας, θα ε�έχει θε ́ση υ�εύθυνης δήλωσης του �ολίτη ή της 
ε�ιχει ́ρησης �ερι ́ της ακρι ́βειας και αλη ́θειας των υ�οβαλλο ́µενων φωτοαντιγράφων, θα 
εξισω ́νεται, δηλαδή, ουσιαστικα ́ µε υ�εύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. Αντίστοιχα, µε την 
ι ́δια νοµοθετική �ρωτοβουλι ́α, θα γίνονται α�οδεκτά α�ό τη ∆ιοίκηση και τους φορείς �ου 
εµ�ί�τουν σε αυτή και α�λά, ευανα ́γνωστα, φωτοαντίγραφα ιδιωτικω ́ν ή αλλοδα�ών  
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εγγράφων, υ�ό την �ροϋ�ο ́θεση ότι τα έγγραφα αυτα ́ (ιδιωτικα ́ ή αλλοδα�ά) ε ́χουν 
ε�ικυρωθεί αρχικά α�ό δικηγόρο. Στις �ερι�τώσεις �ροσκόµισης αναληθών ή �λαστών 
εγγρα ́φων ε�ιβα ́λλονται οι �οινικές κυρω ́σεις του ν. 1599/1986 και η διοικητική ή α ́λλη 
�ρα ́ξη ανακαλείται.  

2. Κατάργηση δηµοσιεύσεων στο ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ – ΓΕΜΗ 

Με το άρθρο 2 ν. 4250/2014 ε�ιχειρείται η οριζόντια και γενικη ́ κατάργηση της 
υ�οχρέωσης δηµοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ και, ε�οµένως, όλων των 
διατα ́ξεων νόµου, οι ο�οίες την αναφέρουν, ενώ εισα ́γεται µεταβατική �ερι ́οδος, 
�ροκειµένου να γίνουν οι α�αραίτητες �ροσαρµογές στο ΓΕΜΗ, ώστε να αντα�οκρίνεται 
στις νέες α�αιτήσεις δηµοσιότητας.  

Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του �ροαναφερθέντος ν. 4250/2014, α�ό την 01.01.2015, 
ό�ου στην κείµενη νοµοθεσι ́α για τις ανώνυµες εταιρίες, τις εταιρίες �εριορισµένης ευθύνης, 
τις ευρω�αϊκε ́ς εταιρι ́ες, τις ευρω�αϊκε ́ς συνεταιριστικε ́ς εταιρίες και τα αναφερόµενα στις 
�ερι�τώσεις στ ́, ζ ́ και η ́ της �αρ. 1 του α ́ρθρου 1 του ν. 3419/2005 υ�οκαταστήµατα 
αλλοδα�ών εταιριών στην ηµεδα�ή, υ�α ́ρχει υ�οχρέωση δηµοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 
και Γ.Ε.ΜΗ., είτε �ρα ́ξης ή στοιχει ́ου, ει ́τε ανακοίνωσης �ερί της καταχω ́ρισης �ράξης ή 
στοιχει ́ου στο Γενικό Εµ�ορικό Μητρώο, η υ�οχρέωση υ�οβολής σχετικη ́ς αίτησης 
καταργει ́ται, ανεξα ́ρτητα εάν η δηµοσι ́ευση �ραγµατο�οιείται α�ό την Υ�ηρεσι ́α Γ.Ε.ΜΗ. ή 
µε ε�ιµε ́λεια του υ�ο ́χρεου, ενώ η  σχετική υ�οχρε ́ωση αντικαθίσταται µε υ�οχρέωση 
δηµοσίευσης στο διαδικτυακο ́ το ́�ο του Γ.Ε.ΜΗ. Ειδικά, για τις �ερι�τώσεις, ο ́�ου η 
δηµοσι ́ευση �ραγµατο�οιείται µε ε�ιµέλεια του υ�όχρεου, αυτή θα �ραγµατο�οιείται 
α�οκλειστικά µε ηλεκτρονικά µε ́σα.  

Ενόψει της �ροαναφερόµενης ρύθµισης του άρθρου 2 ν. 4250/2014, οι �ροθεσµίες, �ου ρητα ́ 
εκ του νόµου συνδε ́ονται µε τη δηµοσι ́ευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ - ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., λογίζεται ο ́τι 
εκκινούν ή λη ́γουν, κατα ́ �ερι ́�τωση, α�ό την ηµεροµηνία δηµοσι ́ευσης στο διαδικτυακό 
το ́�ο Γ.Ε.ΜΗ. Ε�ίσης, α�ό την 01.01.2015 το Τευ ́χος ΑΕ, ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. της Εφηµερι ́δας 
της Κυβερνήσεως µετονοµάζεται σε «Τευ ́χος Καταχω ́ρισης �ράξεων και στοιχει ́ων λοι�ω ́ν 

φορέων δηµοσι ́ου και ιδιωτικου ́ τοµε ́α», ενώ α�ό τις 20.07.2014 ε ́ως και τις 31.12.2014, η 
δηµοσι ́ευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ �ράξεων, στοιχει ́ων ή ανακοινώσεων ́ 
�ραγµατο�οιείται ατελω ́ς.  

3. Α�λουστεύσεις στις διαδικασίες Προµηθειών του ∆ηµοσίου 

Ο ́σον αφορά στον τοµε ́α των Κρατικών Προµηθειών, µε το α ́ρθρο 3 ν. 4250/2014, 
διαγράφεται η φράση «θεωρηµε ́νη µε γνήσιο υ�ογραφής» α�ό την �ερί�τωση 1β του άρθρου 
6 του �.δ. 118/2007 (Α ́ 150) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (ΚΠ∆)» και �ροστι ́θεται 
εδα ́φιο, στο ο�οίο ρητα ́ αναφέρεται ότι η υ�εύθυνη δήλωση, �ου καταθε ́τει ο �ροµηθευτής  
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στο �ρώτο στάδιο του διαγωνισµού, µ�ορει ́ να φέρει ηµεροµηνι ́α εντός των τελευται ́ων 
τρια ́ντα ηµερολογιακω ́ν ηµερών �ριν α�ό την  καταληκτική ηµεροµηνία υ�οβολής των 
�ροσφορών. Η υ�εύθυνη δήλωση κατατι ́θεται στην υ�ηρεσι ́α �ου διενεργεί το διαγωνισµο ́, 
χωρι ́ς να α�αιτει ́ται η θεω ́ρηση του γνησι ́ου της υ�ογραφής α�ό αρµο ́δια διοικητική 
αρχη ́ ή τα ΚΕΠ, ακο ́µα και αν διαφορετικα ́ ορίζεται στην εκα ́στοτε �ροκήρυξη.  

     
 
   Μαρία Βασταρούχα 

∆ικηγόρος, LL.M 
Συνεταίρος 

      NOMOS ∆ικηγορική Εταιρία 
mv@nomos.gr 
2310 263665 

 
 
 
 Το �λήρες αρχείο των Newsletters της ΝΟΜOS είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα µας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι �ληροφορίες �ου �αρέχονται στο �αρα�άνω newsletter,  δεν α�οτελούν νοµικές συµβουλές και δεν δηµιουργούν, ούτε 
υ�οκρύ�τουν σχέση δικηγόρου-�ελάτη µεταξύ της εταιρίας µας και του �αραλή�τη. Oι �ληροφορίες είναι γενικές και έχουν 
α�οκλειστικά ενηµερωτικό χαρακτήρα. Η εταιρία µας και ο/η συντάκτης του newsletter δεν φέρουν καµία ευθύνη για τη 
χρήση των �αρεχοµένων �ληροφοριών α�ό τον �αραλή�τη. Εάν δεν ε�ιθυµείτε να λαµβάνετε το newsletter, ενηµερώστε 
µας µε µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nomos.gr 


