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∆ιοικητικές Αλουστεύσεις: Κατάργηση εικύρωσης εγγράφων – Κατάργηση
δηµοσιεύσεων στο ΦΕΚ/ΤΑΕ – ΕΠΕ και ΓΕΜΗ – Αλουστεύσεις στις διαδικασίες
Προµηθειών του ∆ηµοσίου
Πρόσφατα ψηφίσθηκε ο ν. 4250/2014, µε τον οοίο ειχειρούνται διοικητικές
αλουστεύσεις, ου στοχεύουν στην ανακούφιση ολιτών και ειχειρήσεων αό
γραφειοκρατικά και διοικητικά βάρη και, ειλέον, σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του
νόµου, σε βάθος χρόνου, στοχεύουν και στη διααιδαγώγηση των ολιτών σε ένα νέο φιλικό
εριβάλλον σχέσεών τους µε το Κράτος, όου ο «υεύθυνος ολίτης» θα έχει θετικό ρόλο στη
διοικητική δράση ου τον αφορά. Ειδικότερα:
1. Κατάργηση εικύρωσης εγγράφων
Με το άρθρο 1 ν. 4250/2014, καταργείται η υοχρέωση υοβολής ρωτότυων ή
εικυρωµένων αντιγράφων αό τους ενδιαφερόµενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους µε
το ∆ηµόσιο, τους ΟΤΑ, τα νδδ, τα ∆ικαστήρια, τα νιδ, ου, άµεσα ή έµµεσα, ελέγχονται
αό το κράτος, τις δηµόσιες ειχειρήσεις και οργανισµούς του ν. 3429/2005, καθώς και τα
νοµικά ρόσωα και τις ειχειρήσεις των ΟΤΑ, όταν ρόκειται για έγγραφα, τα οοία έχουν
εκδοθεί αό τις υηρεσίες και τους φορείς αυτούς. Η ααίτηση υοβολής ρωτότυων
εγγράφων, ου έχουν εκδοθεί αό τους ροαναφερόµενους φορείς, όταν ροβλέεται ρητά
αό την κείµενη νοµοθεσία, καταργείται µε την αρέλευση τριών µηνών αό τη
δηµοσίευση του νόµου, η οοία συντελέστηκε την 26.03.2014, ενώ, εντός του
ροαναφερόµενου χρονικού διαστήµατος, µε αόφαση του Υουργού ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µορεί να διατηρείται σε διαδικασίες η
ααίτηση υοβολής ρωτότυων εγγράφων, εφόσον το ειβάλλουν εξαιρετικοί λόγοι, ου
αναφέρονται σε αυτή. Είσης, η κατάργηση της υοχρέωσης υοβολής ρωτότυων ή
εικυρωµένων αντιγράφων δεν ισχύει για έγγραφα, ου ροορίζονται για δικαστική
χρήση.
Αντί των ρωτοτύων ή των εικυρωµένων αντιγράφων, ου υέβαλαν µέχρι σήµερα, οι
ενδιαφερόµενοι (ολίτες ή ειχειρήσεις) θα υοβάλλουν εφεξής στις υηρεσίες και τους
φορείς ου εµίτουν στη ρύθµιση, αλά, ευανάγνωστα, φωτοαντίγραφα και στη συνέχεια
οι υηρεσίες και οι φορείς αυτοί θα υοχρεούνται να διενεργούν δειγµατολητικό έλεγχο, σε
οσοστό τουλάχιστον έντε τοις εκατό (5%) των φωτοαντιγράφων, ου έχουν υοβληθεί σε
ετήσια βάση. Η υοβολή αλών, ευανάγνωστων, φωτοαντιγράφων, στο λαίσιο µιας
διοικητικής ή άλλης διαδικασίας, θα εέχει θέση υεύθυνης δήλωσης του ολίτη ή της
ειχείρησης ερί της ακρίβειας και αλήθειας των υοβαλλόµενων φωτοαντιγράφων, θα
εξισώνεται, δηλαδή, ουσιαστικά µε υεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. Αντίστοιχα, µε την
ίδια νοµοθετική ρωτοβουλία, θα γίνονται αοδεκτά αό τη ∆ιοίκηση και τους φορείς ου
εµίτουν σε αυτή και αλά, ευανάγνωστα, φωτοαντίγραφα ιδιωτικών ή αλλοδαών
1

εγγράφων, υό την ροϋόθεση ότι τα έγγραφα αυτά (ιδιωτικά ή αλλοδαά) έχουν
εικυρωθεί αρχικά αό δικηγόρο. Στις εριτώσεις ροσκόµισης αναληθών ή λαστών
εγγράφων ειβάλλονται οι οινικές κυρώσεις του ν. 1599/1986 και η διοικητική ή άλλη
ράξη ανακαλείται.
2. Κατάργηση δηµοσιεύσεων στο ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ – ΓΕΜΗ
Με το άρθρο 2 ν. 4250/2014 ειχειρείται η οριζόντια και γενική κατάργηση της
υοχρέωσης δηµοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ και, εοµένως, όλων των
διατάξεων νόµου, οι οοίες την αναφέρουν, ενώ εισάγεται µεταβατική ερίοδος,
ροκειµένου να γίνουν οι ααραίτητες ροσαρµογές στο ΓΕΜΗ, ώστε να ανταοκρίνεται
στις νέες ααιτήσεις δηµοσιότητας.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ροαναφερθέντος ν. 4250/2014, αό την 01.01.2015,
όου στην κείµενη νοµοθεσία για τις ανώνυµες εταιρίες, τις εταιρίες εριορισµένης ευθύνης,
τις ευρωαϊκές εταιρίες, τις ευρωαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα αναφερόµενα στις
εριτώσεις στ ́, ζ ́ και η ́ της αρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 υοκαταστήµατα
αλλοδαών εταιριών στην ηµεδαή, υάρχει υοχρέωση δηµοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ
και Γ.Ε.ΜΗ., είτε ράξης ή στοιχείου, είτε ανακοίνωσης ερί της καταχώρισης ράξης ή
στοιχείου στο Γενικό Εµορικό Μητρώο, η υοχρέωση υοβολής σχετικής αίτησης
καταργείται, ανεξάρτητα εάν η δηµοσίευση ραγµατοοιείται αό την Υηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή
µε ειµέλεια του υόχρεου, ενώ η σχετική υοχρέωση αντικαθίσταται µε υοχρέωση
δηµοσίευσης στο διαδικτυακό τόο του Γ.Ε.ΜΗ. Ειδικά, για τις εριτώσεις, όου η
δηµοσίευση ραγµατοοιείται µε ειµέλεια του υόχρεου, αυτή θα ραγµατοοιείται
αοκλειστικά µε ηλεκτρονικά µέσα.
Ενόψει της ροαναφερόµενης ρύθµισης του άρθρου 2 ν. 4250/2014, οι ροθεσµίες, ου ρητά
εκ του νόµου συνδέονται µε τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ - ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., λογίζεται ότι
εκκινούν ή λήγουν, κατά ερίτωση, αό την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο διαδικτυακό
τόο Γ.Ε.ΜΗ. Είσης, αό την 01.01.2015 το Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. της Εφηµερίδας
της Κυβερνήσεως µετονοµάζεται σε «Τεύχος Καταχώρισης ράξεων και στοιχείων λοιών
φορέων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα», ενώ αό τις 20.07.2014 έως και τις 31.12.2014, η
δηµοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ ράξεων, στοιχείων ή ανακοινώσεων ́
ραγµατοοιείται ατελώς.
3. Αλουστεύσεις στις διαδικασίες Προµηθειών του ∆ηµοσίου
Όσον αφορά στον τοµέα των Κρατικών Προµηθειών, µε το άρθρο 3 ν. 4250/2014,
διαγράφεται η φράση «θεωρηµένη µε γνήσιο υογραφής» αό την ερίτωση 1β του άρθρου
6 του .δ. 118/2007 (Α ́ 150) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (ΚΠ∆)» και ροστίθεται
εδάφιο, στο οοίο ρητά αναφέρεται ότι η υεύθυνη δήλωση, ου καταθέτει ο ροµηθευτής
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στο ρώτο στάδιο του διαγωνισµού, µορεί να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων
τριάντα ηµερολογιακών ηµερών ριν αό την καταληκτική ηµεροµηνία υοβολής των
ροσφορών. Η υεύθυνη δήλωση κατατίθεται στην υηρεσία ου διενεργεί το διαγωνισµό,
χωρίς να ααιτείται η θεώρηση του γνησίου της υογραφής αό αρµόδια διοικητική
αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα και αν διαφορετικά ορίζεται στην εκάστοτε ροκήρυξη.
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Το λήρες αρχείο των Newsletters της ΝΟΜOS είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα µας.

Οι ληροφορίες ου αρέχονται στο αραάνω newsletter, δεν αοτελούν νοµικές συµβουλές και δεν δηµιουργούν, ούτε
υοκρύτουν σχέση δικηγόρου-ελάτη µεταξύ της εταιρίας µας και του αραλήτη. Oι ληροφορίες είναι γενικές και έχουν
αοκλειστικά ενηµερωτικό χαρακτήρα. Η εταιρία µας και ο/η συντάκτης του newsletter δεν φέρουν καµία ευθύνη για τη
χρήση των αρεχοµένων ληροφοριών αό τον αραλήτη. Εάν δεν ειθυµείτε να λαµβάνετε το newsletter, ενηµερώστε
µας µε µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nomos.gr
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